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রমযান মাসের ৩০ আের 

মবেমমল্লামহর রাহমামনর রাহীম 

ভূমমকা 

মনশ্চয়ই েমস্ত প্রশংো আল্লাহর জনয; আমরা তাাঁর প্রশংো 

কমর, তাাঁর মনকট োহাযয প্রার্থনা কমর, তাাঁর মনকট ক্ষমা প্রার্থনা 

কমর, তাাঁর কাসেই তাওবা কমর; আর আমরা আমাসদর নফসের 

জনয ক্ষমতকর এমন েকে খারামি এবং আমাসদর েকে 

প্রকার মন্দ আমে থর্সক আল্লাহর মনকট আশ্রয় চাই। েুতরাং 

আল্লাহ যাসক ির্ প্রদশথন কসরন, তাসক ির্ভ্রষ্ট করার থকউ 

থনই; আর যাসক মতমন ির্হারা কসরন, তাসক ির্ 

প্রদশথনকারীও থকউ থনই। আমম োক্ষয মদমি থয, একমাত্র 

আল্লাহ োড়া থকাসনা হক্ক ইোহ থনই, তাাঁর থকান শরীক থনই 

এবং আমম আরও োক্ষয মদমি থয, মুহাম্মদ োল্লাল্লাহু আোইমহ 

ওয়াোল্লাম তাাঁর বান্দা ও রােূে। আল্লাহ তার ওির, তার 

িমরবার-িমরজন, েকে োহাবী এবং মকয়ামত িযথন্ত যারা 

েুন্দরভাসব তাসদর অনুেরণ করসব তাসদর েবার উির োোত 

ও যর্াযর্ োোম থিশ করুন।    

অতঃির: 



 

 

এ হসি ‘মুবারক রমযান মাসের মকেু আের’; যাসত মেয়াম, 

মকয়াম, যাকাত ইতযামদ ও এ উত্তম মাসের উিসযাগী মকেু 

মবধান স্থান থিসয়সে।  

* আমম এটাসক দদমনক অর্বা রামত্রকামেন আেররূসি 

োমজসয়মে।  

* এর অমধকাংশ খুতবা বা আেসরর ভূমমকা আমম ‘কুররাতুে 

‘উয়ূমনে মুবমেরাহ মব তােখীসে মকতামবত তাবমেরাহ’ গ্রন্থ 

থর্সক যতটুকু যর্া েম্ভব িমরিামট কসর চয়ন কসরমে।  

* আর আমম এখাসন যত থবমশ েম্ভব হুকুম-আহকাম, মবমধ-

মবধান, ও আদাব মনসয় মনসয় এসেমে; কারণ মানুসের এটাই 

থবমশ প্রসয়াজন।  

* আর আমম এটাসক ‘মাজামেেু শাহমর রামাদান’ বা ‘রমযান 

মাসের আেরেমূহ’ নামকরণ কসরমে।  

মহান আল্লাহর কাসে প্রার্থনা কমর, মতমন থযন আমাসদর এ 

আমেটুকু একমাত্র আল্লাহর উসেসশয বানান এবং এর দ্বারা 

উিকৃত কসরন। মনশ্চয় মতমন অতযামধক দাতা ও েম্মামনত।  

  



 

 

েূচীিত্র 

মবেয় িৃ. 

ভূমমকা  

প্রর্ম আের: রমযান মাসের ফযীেত  

মদ্বতীয় আের: মেয়াসমর ফযীেসতর বণথনা  

তৃতীয় আের: মেয়াসমর মবধান  

চতুর্থ আের: রমযাসন মকয়ামুে োইসের মবধান  

িঞ্চম আের: কুরআন মতোওয়াসতর ফযীেত  

েষ্ঠ আের:মেয়াসমর মবধাসনর মদক থর্সক 

মানুসের প্রকারসভদ 

 

েপ্তম আের: মেয়াসমর মবধাসনর মদক থর্সক 

মানুসের প্রকারসভসদর অবমশষ্ট আসোচনা 

 

অষ্টম আের: মেয়াম িােন এবং এর কাযার 

মবধাসনর মদক থর্সক মানুসের প্রকারসভসদর 

অবমশষ্ট আসোচনা 

 



 

 

নবম আের: মেয়াম িােসনর মহকমত বা 

তাৎিযথেমূহ 

 

দশম আের: মেয়াম িােসনর ফরয আদবেমূহ  

একাদশ আের: মেয়াসমর মুস্তাহাব আদবেমূহ  

দ্বাদশ আের: কুরআন মতোওয়াসতর মদ্বতীয় 

প্রকার 

 

ত্রসয়াদশ আের: কুরআন মতোওয়াসতর আদব  

চতুদথশ আের: মেয়াম ভসের কারণেমূহ 

িঞ্চদশ আের: মেয়াম ভসের শতথাবমে এবং থয 

কাসজ মেয়াম ভাসে না আর োওম িােনকারীর 

জনয যা করা জাসয়য 

 

থোড়শ আের: যাকাত  

েপ্তদশ আের: যারা যাকাসতর হকদার  

অষ্টাদশ আের: বদর যুদ্ধ  

ঊনমবংশ আের: মক্কা মবজয়  



 

 

{আল্লাহ এ নগরসক েম্মামনত করুন} 

মবংশ আের: আল্লাহর োহাযয প্রামপ্তর প্রকৃত 

কারণেমূহ 

 

একমবংশ আের: রমযাসনর থশে দশ মদসনর 

ফমযেত 

 

দ্বামবংশ আের: রমযাসনর থশে দশসকর ইবাদত 

ও োইোতুে ক্বদর 

 

ত্রসয়ামবংশ আের: জান্নাসতর বণথনা 

{আল্লাহ আমাসদরসক তার অমধবােী করুন} 

 

চতুমবথংশ আের:জান্নাতীসদর দবমশষ্টযাবমে 

{আল্লাহ তাাঁর মবসশে দয়া ও অনুগ্রসহ 

আমাসদরসক তাসদর অন্তভুথক্ত করুন} 

 

িঞ্চমবংশ আের:জাহান্নাসমর বণথনা 

{আল্লাহ আমাসদরসক তা থর্সক আশ্রয় মদন} 

 

েষ্ঠমবংশ আের: জাহান্নাসম প্রসবসশর কারণ  



 

 

েপ্তমবংশ আের: জাহান্নাসম প্রসবসশর আসরা মকেু 

কারণ 

 

অষ্টামবংশ আের: যাকাতুে মফতর  

ঊনমত্রংশ আের: তওবা েম্পসকথ  

মত্রংশ আের: রমযান মাসের েমামপ্ত  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

প্রর্ম আের 

রমযান মাসের ফযীেত 

 

েকে প্রশংো আল্লাহ তা‘আোর জনয, মযমন আেমান, যমীন 

ও তার মধযকার েকে মকেু েৃমষ্ট কসরসেন। রাসতর অন্ধকাসর 

কু্ষদ্র িীমিমেকার থবসয় উঠাও যার দৃমষ্ট বমহভূথত নয় এবং 

আেমান ও যমীসনর মবনু্দ-মবেগথও যার জ্ঞাসনর বাইসর নয়। 

“যা আসে আেমানেমূহ, যমীন ও এ দু’সয়র মধযবতথী স্থাসন 

এবং যা আসে মামটর মনসচ েব তাাঁরই। আর যমদ তুমম উচ্চস্বসর 

কর্া বে তসব মতমন থগািন ও অমত থগািন মবেয় জাসনন। 

আল্লাহ মতমন োড়া েতয থকাসনা মা‘বুদ নাই; েুন্দর নামেমূহ 

তাাঁরই।” [েূরা ত্বা-হা: ৬-৮] মতমন আদম ‘আোইমহে 

োোমসক েৃমষ্ট কসরসেন, অতঃির তাসক িরীক্ষার মাধযসম 

মসনানীত কসর েমঠক ির্ প্রদশথন কসরসেন। মতমন নুহ 

‘আোইমহে োোমসক নবী বামনসয় িামঠসয়সেন। অতঃির 

মতমন আল্লাহর মনসদথসশ থনৌকা দতমর কসরসেন এবং থেটাসক 

চামেসয়সেন। স্বীয় অন্তরে বনু্ধ ইব্রামহম ‘আোইমহে োোমসক 

আগুন থর্সক নাজাত মদসয়সেন এবং থেটার উষ্ণতাসক 



 

 

েুশীতে ও আরামদায়ক কসরসেন। মুো ‘আোইমহে োোমসক 

নয়মট মনদশথন দান কসরসেন; মকন্তু থফরআউন থেটা দ্বারা 

নেীহত মনসত িাসরমন, তার অবস্থান থর্সকও েসর আসে মন। 

ঈো ‘আোইমহে োোমসক এমন মনদশথন দান কসরসেন যা 

েৃমষ্টকুেসক মবমিত কসর মদসয়সে। মতমন রােূেুল্লাহ োল্লাল্লাহু 

‘আোইমহ ওয়াোল্লাসমর ওির এমন একমট মকতাব অবতীণথ 

কসরসেন, যাসত রসয়সে েুস্পষ্ট প্রমাণ এবং থহদাসয়ত।  

কৃতজ্ঞতা জ্ঞািন করমে তাাঁর অফুরন্ত অেংখয ও অনবরত প্রাপ্ত 

থনয়ামসতর। অেংখয দরূদ ও োোম বমেথত থহাক উমু্মে কুরা 

(মক্কায়) থপ্রমরত মুহাম্মাদ োল্লাল্লাহু ‘আোইমহ ওয়াোল্লাসমর 

ওির। অবামরত শামন্ত বমেথত থহাক তাাঁর ওির, থহরা গুহায় 

তার মনমশ্চত িরম েেী আবূ বকর মেেীক রামদয়াল্লাহু ‘আনহু, 

েসতযর ইমেত প্রাপ্ত মসতর অমধকারী এবং আল্লাহর আসোসত 

মযমন থদখসত থিসতন থে উমর রামদয়াল্লাহু ‘আনহু, তাাঁর দু 

কনযার স্বামী মযমন মেসেন েতযভােী থে উেমান রামদয়াল্লাহু 

‘আনহু, তাাঁর চাচাত  ভাই আেী রামদয়াল্লাহ আনহু, মযমন মেসেন 

জ্ঞাসনর োগর, বসনর বাঘ, তাসদর েবার উির এবং অিরাির 

েম্মামনত আহসে বাইত রামদয়াল্লাহু ‘আনহুম, োহাবাসয় থকরাম 

রামদয়াল্লাহু ‘আনহুম যাসদর থশ্রষ্ঠত্ব জগসত েমড়সয় িসড়সে এবং 



 

 

মুেমেম উম্মাহর েকে েদসেযর ওির োোত ও োোম বমেথত 

থহাক।  

o মপ্রয় ভাই েকে! আমাসদর োমসন েম্মামনত রমযান 
েমাগত যা ইবাদসতর মহৎ মওেুম। থয মাসে আল্লাহ 
তা‘আো থনক আমসের োওয়াব েীমাহীন বৃমদ্ধ কসর থদন 
এবং দান কসরন অফুরন্ত কেযাণ। উনু্মক্ত কসরন থনক 
কাসজ উৎোহী বযমক্তর জনয কেযাসণর েকে দ্বার। এ মাে 
কুরআন নামযসের মাে। কেযাণ ও বরকসতর মাে। 
িুরস্কার ও দাসনর মাে। 

تُ  ل ِلنَّاِسُ ه ٗدُى ٱۡلق ۡرَءانُ  فِيهُِ أ نِزلَُ ٱلَِّذيُ  انََُرَمضَُ َشۡهرُ  ﴿ نَُ َوبَي ِنََٰ  م ِ
دَىَُٰ  ]  ١٨٥: البقرة[ ُ﴾ ٱۡلف ۡرقَاِنُ وَُ ٱۡله 

‘রমযান মাে, যাসত নামযে হসয়সে মহাগ্রন্থ আে-কুরআন, যা 

মবশ্ব মানসবর জনয থহদাসয়ত, েুস্পষ্ট ির্ মনসদথশ এবং হক ও 

বামতসের মসধয িার্থকযকারী।’ {েূরা আে-বাকারা, আয়াত: 

১৮৫} 

এ মাে রহমত, মাগমফরাত এবং জাহান্নাম থর্সক মুমক্তর মাে। 

যার প্রর্সম রসয়সে রহমত, মাসে রসয়সে মাগমফরাত এবং 

থশসে জাহান্নাম হসত মুমক্ত।  



 

 

• এ মাসের মযথাদা ও ফযীেসতর বযািাসর এসেসে অসনক 
হাদীে েমূহ থযমন এসেসে অসনক বাণী:  

* েহীহ বুখারী ও মুেমেসম আবূ হুরায়রা রামদয়াল্লাহু 

‘আনহু থর্সক বমণথত, মতমন বসেন, রােুেূল্লাহ োল্লাল্লাহু 

‘আোইমহ ওয়াোল্লাম বসেসেন:  
 النَّاِرُ، أَب َوابُ  َوغ ل ِقَتُ  ال َجنَِّةُ، أَب َوابُ  ف ت َِحتُ  َرَمَضانُ  َجاءَُ إِذَا»

ف ِدَتُِ  «الشَّيَاِطينُ  َوص 

‘যখন রমযান মাে আগমন কসর, তখন জান্নাসতর দরজােমূহ 

খুসে থদওয়া হয়, জাহান্নাসমর দরজােমূহ বন্ধ কসর থদওয়া হয় 

এবং শয়তানসক শৃঙ্খোবদ্ধ কসর রাখা হয়’।1 

এ মাসে জান্নাসতর দ্বারেমূহ খুসে থদয়া হয় অমধকহাসর থনক 

আমে করার জনয এবং আমেকারীসদর উৎোহ প্রদাসনর 

জনয। আর জাহান্নাসমর দ্বারেমূহ বন্ধ কসর থদয়া হয় 

ঈমানদারসদর গুনাহ কম অনুমষ্ঠত হওয়ার কারসণ। শয়তানসক 

শৃঙ্খোবদ্ধ করা হয়, যাসত থে অনযানয মাসের মত এ মুবারক 

মাসে মানুেসক ির্ ভ্রষ্টতার মদসক মনসয় থযসত না িাসর।  

 

 বুখারী: ১৮৯৯; মুসলিম: ১০৭৯। 



 

 

* ইমাম আহমদ রহ. আবূ হুরায়রা রামদয়াল্লাহু ‘আনহু 

থর্সক বণথনা কসরন, রােুেুল্লাহ োল্লাল্লাহু ‘আোইমহ 

ওয়াোল্লাম বসেন:  

ِطيَتُ » تُِي أ ع  سَُ أ مَّ مُ  ة ُأ مَُّ ت ع َطَهُا لَمُ  َرَمَضاَنُ، فِي ِخَصالُ  َخم  : قَب لَه 
ل وفُ  ائِمُِ فَمُِ خ  يَبُ  الصَّ ُِ ِعن دَُ أَط  تَغ ِفرُ  ال ِمس ِك، ِريحُِ ِمنُ  ّللاَّ مُ  َوتَس   لَه 

واُ، َحتَُّى ال َمََلئَِكة ُ مُ  ك لَُّ َوَجلَُّ َعزَُّ ّللاَّ ُ َوي َزي ِنُ  ي ف ِطر   ث مَُّ َجنَّتَه ، يَو 
ونَُ ِعبَاِدُي ي وِشكُ  :يَق ولُ  اِلح  مُ  وُاي ل ق ُ أَنُ  الصَّ َذَُى ال َمئ ونَةَُ َعن ه   َواْل 

وُا ل ص وا فَََلُ الشَّيَاِطيِن، َمَردَة ُ فِيهُِ َوي َصفَّد ُ إِلَي ِك، َويَِصير   إِلَُى فِيهُِ يَخ 
ل ص ونَُ َكان وُا َما مُ  َوي غ فَرُ  ي ِرِهُ،غَُ فِي إِلَي هُِ يَخ  : قِيلَُ"  لَي لَةُ  آِخرُِ فِي لَه 

ِ، َرس ولَُ يَا  ي َوفَُّى إِنََّما ال عَاِملَُ َولَِكنَُّ ََل،»: قَالَُ ال قَد ِر؟ ة ُلَي لَُ أَِهيَُ ّللاَّ
َره ُ  َعَملَه ُ« قََضى إِذَا أَج 

‘আমার উম্মতসক রমযাসন িাাঁচমট দবমশষ্টয থদয়া হসয়সে, যা 

িূবথবতথী থকাসনা উম্মতসক থদয়া হয়মন: ১। মেয়াম িােনকারীর 

মুসখর না খাওয়াজমনত গন্ধ আল্লাহর কাসে মমেসকর েুঘ্রাণ 

থর্সকও উত্তম। ২। ইফতাসরর িূবথ িযথন্ত থফসরশতাগণ মেয়াম 

িােনকারীর জনয মাগমফরাসতর থদা‘আ করসত র্াসক। ৩। 

আল্লাহ তা‘আো প্রমতমদন তাাঁর জান্নাতসক েুেমিত কসর 

বসেন, আমার থনককার বান্দাগণ কষ্ট স্বীকার কসর অমতশীঘ্রই 

থতামাসদর কাসে আেসে। ৪। দুষ্ট প্রকৃমতর শয়তানসদরসক 

শৃঙ্খোবদ্ধ করা হয়, ফসে তারা অনয মাসের নযায় এ মাসে 



 

 

মানুেসক থগামরাহীর িসর্ মনসত েক্ষম হয় না। ৫। রমযাসনর 

থশে রজনীসত মেয়াম িােনকারীসদর ক্ষমা কসর থদয়া হয়। 

বো হসো- থহ আল্লাহর রােূে, এ ক্ষমা মক কদসরর রাসত 

করা হয়? রােুেুল্লাহ োল্লাল্লাহু ‘আোইমহ ওয়াোল্লাম বেসেন, 

না, বরং থকাসনা শ্রমমকসক তার িামরশ্রমমক তখনই থদয়া হয়, 

যখন থে কাজ থশে কসর’।2  

o আমার দীনী ভাইসয়রা! এ মূেযবান িাাঁচমট দবমশষ্টয আল্লাহ 
তা‘আো অনয েকে উম্মসতর মধয থর্সক থকবে 
আিনাসদর দান কসরসেন এবং এর মাধযসম আিনাসদর 
ওির থনয়ামাত িূণথ কসর মবসশে ইহোন কসরসেন। 
এভাসব আল্লাহর কতই না থনয়ামত ও অনুগ্রহ আিনাসদর 
ওির োয়া হসয় আসে; কারণ,  

ةُ  َخۡيرَُ ك نت مُۡ ﴿ ونَُ ِللنَّاِسُ أ ۡخِرَجتُۡ أ مَّ ر  وفُِ تَۡأم   َعنُِ َوتَۡنَهۡونَُ بِٱۡلَمۡعر 
نَكرُِ ُِه َوت ۡؤِمن ونَُ ٱۡلم    ]  ١١٠: عمران اُل[ ﴾ بِٱللَّ

‘সতামরা থশ্রষ্ঠ উম্মত। মানুসের কেযাসণর জনযই থতামাসদর 

থবর করা হসয়সে। থতামরা েৎ কাসজর আসদশ করসব এবং 
 

 আহমদ: ৭৯১৭। হাদীসসর সূত্র খুব দুববি। হাদীসটি আহমদ ও বাযযার সংকিন কসরসেন লহশাম লবন 

লযয়াদ আবুি লমকদাম সূসত্র। আর বর্বনাকারী লহসসসব লিলন যঈফ। বুখারী িার সম্পসকব  বসিসেন, িার 

সম্পসকব  কথা আসে। আবূ দাউদ বসিসেন, অলনর্ব রসযাগ্য। আবূ হাসিম বসিসেন, লিলন শলিশািী নন 

দুববি বর্বনাকারী। ইবন লহব্বান বসিসেন, লিলন লনর্ব রসযাগ্যসদর উদৃ্ধলিসি জাি হাদীস বর্বনা করসিন। 

িার বলর্বি হাদীস প্রমার্সযাগ্য নয়। হাসফয বসিসেন, পলরিযাজয। [দদখুন, িারীখ ইবন মুঈন: ২/৬১৬; 

জারহ ওয়াি-িা‘দীি: ৯/৫৮; আি-কাসমি: ৭/২৫৬৪; িাহযীব: ১১/৩৮; িাকরীব: ২/৩১৮]।  



 

 

অেৎ কাজ থর্সক মবরত রাখসব। আর আল্লাহর প্রমত দৃঢ় 

ঈমান রাখসব’। {েূরা আসে ইমরান, আয়াত: ১১০}  

[হাদীসে বমণথত িাাঁচমট দবমশসষ্টযর মবসেেণ]  

প্রর্ম দবমশষ্টয:  

ل وفُ » ائِمُِ فَمُِ خ  يَبُ  الصَّ ُِ ِعن دَُ أَط   «ال ِمس كُِ ِريحُِ نُ مُِ ّللاَّ

‘মেয়াম িােনকারীর মুসখর না খাওয়াজমনত গন্ধ মহান 

আল্লাহর কাসে মমেসকর থচসয়ও অমধক উত্তম ঘ্রাণেম্পন্ন’।  

আরবী  ُل وف  শব্দমট প্রর্ম হরসফ থিশ ও যবর যুক্ত হসয় অর্থ خ 

থদয়, িাকস্থমে খাবারশূনয হসে মুসখর ঘ্রাসণর িমরবতথন এবং 

এক প্রকার মভন্ন গন্ধ েৃমষ্ট হওয়া। এ দুগথন্ধ মানুসের কাসে 

অমপ্রয় হসেও আল্লাহ তা‘আোর কাসে মমেক থর্সকও অমধক 

েুঘ্রাণেম্পন্ন। থকননা এ দুগথন্ধ আল্লাহর আনুগতয ও ইবাদসতর 

কারসণ েৃমষ্ট হসয়সে। আর প্রসতযক অমপ্রয় মজমনে যা আল্লাহর 

আনুগতয ও তাাঁর ইবাদসতর কারসণ েৃমষ্ট হয় তা আল্লাহর কাসে 

মপ্রয় এবং এর জনয েংমেষ্ট বযমক্তসক কেযাণকর থশ্রষ্ঠ ও উত্তম 

প্রমতদান প্রদান করা হয়। 



 

 

থযমন থদখুন শহীদসদর প্রমত, মযমন আল্লাহর কাসেমাসক 

েমুন্নত রাখার উসেসশয শাহাদাত বরণ কসরন। মকয়ামসতর 

মদন মতমন এমন অবস্থায় উঠসবন থয, তার শরীসরর ক্ষতস্থান 

থর্সক রক্ত টিটি কসর িড়সত র্াকসব যার রং হসব রসক্তর 

মকন্তু ঘ্রাণ হসব মমেসকর ঘ্রাসণর নযায়3।  

অনুরূিভাসব হাজীসদর বযািাসর এসেসে, আল্লাহ তা‘আো 

আরাফাসতর ময়দাসনর অবস্থানরতসদর বযািাসর 

থফসরশতাসদর কাসে গবথ কসর বসেন,   

وُا» ََلءُِ ِعبَاِدي إِلَى ان ظ ر   «غ ب ًرا ش ع ثًا َجاء ونُِي َهؤ 

‘সতামরা আমার বান্দাসদর প্রমত েক্ষয কসরা, এরা আমার কাসে 

এসোসমসো চুে, ধুমেমাখা অবস্থায় হামজর হসয়সে’।4 হাদীেমট 

ইমাম আহমাদ ও ইবন মহব্বান তার েহীহ গ্রসন্থ েংকেন 

কসরসেন। 

 

হাদীসস আবু হুরাইরা রালদয়াল্লাহু আনহু হসি বলর্বি, নবী সাল্লাা্ল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাম বসিসেন, 

“যারাই আল্লাহর রাস্তায় যখম হসব, আর আল্লাহই র্াসিা জাসনন দক আল্লাহর রাস্তায় যখম হসয়সে, 

দস বযলিই লকয়ামসির লদন এমনর্াসব আসসব দয িার ক্ষিস্থান দথসক রি প্রবালহি হসে, িার রং 

হসব রসির অথচ িার গ্ন্ধ হসব লমসসকর”। বুখারী, ২৮০৩, মুসলিম, ১৮৭৬।  

ইবন লহব্বান: ৩৮৫২; মুসনাসদ আহমাদ ২/৩০৫ নং ৮০৩৩। 



 

 

এসক্ষসত্র এসোসমসো চুে আল্লাহর কাসে মপ্রয় হওয়ার কারণ, 

তা আল্লাহর আনুগসতয ইহরাসমর মনমেদ্ধ বস্তুেমূহ িমরতযাগ ও 

মবোমেতা বজথসনর মাধযসম েৃষ্ট হসয়সে। 

মদ্বতীয় দবমশষ্টয:  

تَغ ِفرُ » مُ  َوتَس  وا َحتَّى ل َمََلئَِكة ُا لَه   «ي ف ِطر 

‘মেয়ামিােনকারীর জনয ইফতাসরর িূবথ িযথন্ত থফসরশতাগণ 

মাগমফরাত কামনা করসত র্াসকন।’ 

থফসরশতাগণ আল্লাহর েম্মামনত বান্দা।   

﴿ ُ َُ ص ونَُيَعُۡ َلَّ ونَُ َمُا َويَۡفعَل ونَُ أََمَره مُۡ َما ُ ٱللَّ : التحريم[ ُ﴾ ٦ ي ۡؤَمر 

٦  [ 

‘তারা আল্লাহর থকাসনা মনসদথশ অমানয কসর না। বরং তাাঁর 

েকে মনসদথশ িােন কসর।’ {েূরা আত-তাহরীম, আয়াত: ৬}  

থযসহতু আল্লাহ তা‘আো তাসদরসক মেয়াম িােনকারীসদর জনয 

থদা‘আ করার অনুমমত মদসয়সেন। এজনয তাসদর থদা‘আ 

আল্লাহর কাসে কবুে হওয়াই অমধক যুমক্তযুক্ত। এটা উম্মসত 

মুহাম্মদীর দবমশষ্টয থয, আল্লাহ তা‘আো থফসরশতাসদরসকও এ 

উম্মসতর মেয়াম িােনকারীসদর জনয জনয থদা‘আ করার 



 

 

অনুমমত মদসয়সেন। যা তাসদর মযথাদা বৃমদ্ধ, তাসদর িরণ 

েমাদৃত হওয়া এবং তাসদর মেয়াম অমধক ফযীেতিূণথ হওয়ার 

প্রমাণ বহন কসর।  

আর ইসস্তগফার হসি, মাগমফরাত কামনা করা। দুমনয়া ও 

আসখরাসত গুনাহসক থগািন রাখা এবং এমড়সয় যাওয়া 

উসেশয। এটাই প্রধান আকাঙ্ক্ষা ও েসবথাচ্চ প্রামপ্তর মবেয়। 

কারণ, প্রসতযক আদম েন্তান গুনাহগার, মনসজর উির 

েীমােঙ্ঘনকারী, মহান আল্লাহর ক্ষমার থবমশ মুখাসিক্ষী।   

তৃতীয় দবমশষ্টয:  

مُ  ك لَُّ َوَجلَُّ َعزَُّ ّللاَّ ُ َوي َزي ِنُ »  ِعبَاِدُي ي وِشكُ  :يَق ولُ  ث مَُّ َجنَّتَه ، يَو 
ونَُ اِلح  مُ  ي ل ق وُا أَنُ  الصَّ َذَى ال َمئ ونَةَُ َعن ه  وا َواْل    «إِلَي كُِ َويَِصير 

‘মনশ্চয়ই আল্লাহ তা‘আো প্রমতমদন (মাসহ রমযাসন) জান্নাতসক 

েুেমিত কসরন এবং তাসক েক্ষয কসর বসেন, অমত শীঘ্রই 

আমার থনককার বান্দাগণ দুমনয়ার থেশ-যাতনা েহয কসর 

থতামার কাসে আেসে।’  

আল্লাহ তা‘আো প্রতযহ জান্নাতসক েুেমিত কসরন তার 

থনককার বান্দাসদর প্রস্তুমত ও তাসত প্রসবসশ উৎোহ এবং 

থপ্ররণা থদওয়ার জনয।   



 

 

হাদীসে বমণথত ََُذَى ال َمئ ونَة َواْل   এর অর্থ হসি: দুমনয়ার দুঃখ-

কষ্ট। অতএব, দুমনয়ার থেশ-যাতনা েহয করা এবং েদা েবথদা 

থনক আমসের প্রস্তুমত গ্রহণ ও তাসত মেপ্ত র্াকার মসধযই 

রসয়সে মুমমসনর ইহকােীন ও িরকােীণ েফেতা। এর 

মাধযসমই শামন্তর আবােস্থে জান্নাসতর ির্ েুগম করা উমচত।  

চতুর্থ দবমশষ্টয:  

 «الشَّيَاِطينُِ َمَردَة ُ فِيهُِ َوي َصفَّد ُ»

‘মবতামড়ত শয়তানসদর শৃঙ্খোবদ্ধ করা হয়।’  

এর ফসে এরা আল্লাহর থনককার বান্দাসদর অনয মাসের মত 

থগামরাহ করার এবং েৎ কাজ থর্সক মবরত রাখার েুসযাগ 

িায় না। এটা আল্লাহ তা‘আোর তরফ থর্সক থমসহরবানী থয, 

মতমন বান্দাসদর থর্সক তাসদর মচর শত্রু শয়তানসক বমন্দ কসর 

থরসখসেন থয শত্রুবামহনী মানুেসদরসক জাহান্নাসম মনসয় থযসত 

চায়।  

এ কারসণ আিমন থদখসবন, থনককার বান্দাগণ অনযানয মাসের 

তুেনায় এ মাসে থনক কাসজর প্রমত অমধক উৎোহী হয় এবং 

গুনাসহর কাজ থর্সক অসনক দূসর র্াসক।  



 

 

িঞ্চম দবমশষ্টয:  

مُ  َوي غ فَرُ »   «لَي لَةُ  آِخرُِ فُِي لَه 

‘আল্লাহ তা‘আো মাসহ রমযাসনর থশে রাসত উম্মসত 

মুহাম্মদীসক ক্ষমা কসর থদন।’  

যখন তারা মেয়াম (সরাযা) ও মকয়াম (তারাবীর োোসতর) 

মাধযসম এ মুবারক মাসের হক আদায় কসর। তখন আল্লাহ 

তাসদর মবসশেভাসব ক্ষমা কসরন। 

আর মেয়াম িােন যর্াযর্ভাসব করা মহান আল্লাহর িক্ষ 

থর্সক মনঃেসন্দসহ একমট থমসহরবানী। মতমন তাসদর আমে 

থশসে তাসদর িমরিূণথ প্রমতদান মদসয় তাসদর প্রমত দয়া ও 

থমসহরবানী কসরন। কারণ একজন কাসজর থোকসক কাসজর 

থশসেই তার িাওনা িুরা কসর মদসত হয়। 

• মহান আল্লাহ তা‘আো মাসহ রমযাসনর এ প্রমতদাসনর 
মাধযসম তাাঁর বান্দাসদর ওির মতন মদক থর্সক করুণা ও 
থমসহরবানী কসরসেন। 

প্রর্মত: আল্লাহ তা‘আো তাাঁর বান্দাসদর জনয এ মাসহ রমযাসন 

থনক আমে করার এমন বযবস্থা কসরসেন যা তাসদর মযথাদা 

বুেন্দ করােহ তাসদর থগানাহ মাসফর কারণ হসব।  



 

 

যমদ মতমন তাসদর জনয এ বযবস্থা না করসতন তাহসে তারা 

থনক আমসের মাধযসম আল্লাহর ইবাদত করসতা না। েুতরাং 

রােূেগসণর কাসে ওহী থপ্ররণ োড়া থকাসনা ইবাদতই আল্লাহর 

কাসে গ্রহণসযাগয হয় না।  

এ জনযই যারা আল্লাহ োড়া অনয কাসরা ইবাদত করার বযবস্থা 

কসরন। তাসদর ওির আল্লাহ তা‘আো অেন্তুষ্ট হন এবং 

তাসদর  কাজসক মশরসকর অন্তভুথক্ত কসরন। আল্লাহ তা‘আো 

বসেন: 

مُۡ أَمُۡ ﴿ ا ُ لَه  نَُ لَه م َشَرع وا ُ ش َرَكَٰ ؤ  ينُِ م ِ  ﴾ ٱللَّ ُ  بِهُِ يَۡأذَنُ  لَمُۡ َما ٱلد ِ
 ]  ٢١: ىالشور[

‘না-মক তাসদর জনয থকান শরীক বা অংশীদার বযমক্তবগথ আসে 

যারা তাসদর জনয থকান দ্বীন বা জীবনাদশথ চােু কসরসে যা 

আল্লাহ থমাসটই অনুমমত থদনমন’। {েূরা আশ-শুরা, আয়াত: 

২১} 

মদ্বতীয়ত: আল্লাহ তাাঁর বান্দাসদর এ মাসহ রমযাসন থনক আমে 

করার তাওফীক দান কসরন। অর্চ অমধকাংশ মানুেই এ থনক 

আমেসক িমরতযাগ কসর র্াসক। যমদ আল্লাহর োহাযয ও 



 

 

থমসহরবানী তাসদর প্রমত না র্াকসতা তসব তারা থনক আমসের 

েম্মান মদসত িারসতা না। 

েুতরাং এমট েমূ্পণথই আল্লাহর দান এবং মতমনই িাসরন 

কাউসক থনয়ামসতর থখাাঁটা মদসত। আল্লাহ তা‘আো বসেন:  

نُّونَُ ﴿ أَۡسلَم و أَنُۡ َعلَۡيكَُ يَم 
ُ ق ل ا ُ  نُّوا ُ َلَّ َمك مُ  َعلَيَُّ تَم  نُُّ ٱللَّ ُ بَلُِ إِۡسلََٰ  يَم 

نُِ ك مَُۡهدَىَُٰ أَنُۡ َعلَۡيك مُۡ يَمَٰ ِدقِينَُ ك نت مُۡ إِن ِلۡۡلِ  ]  ١٧: الحجراُت[ ُ﴾ ١٧ َصَٰ

‘তারা আিনার প্রমত (ওসহ নবী োল্লাল্লাহু আোইমহ 

ওয়াোল্লাম) ইেোম গ্রহসণর ইহোন বা অনুগ্রহ প্রকাশ 

করসে। আিমন বসে মদন, থতামরা ইেোম গ্রহণ কসর আমার 

প্রমত অনুগ্রহ প্রকাশ কসরা না। বরং আল্লাহ থতামাসদর প্রমত 

অনুগ্রহ কসরসেন। মতমন থমসহরবানী কসর থতামাসদর ঈমাসনর 

িসর্ িমরচামেত কসরসেন। যমদ থতামরা থতামাসদর দাবীসত 

েতযবাদী হও’। {েূরা আে-হুজুরাত, আয়াত: ১৭} 

তৃতীয়ত: আল্লাহ তা‘আো এ মাসহ রমযাসন অসনক প্রমতদান 

মদসয় থমসহরবানী কসরসেন। প্রমতমট থনক আমে দশগুণ হসত 

োতশত বা তার থচসয়ও অমধক গুসণ বমধথত হসব। েুতরাং 

থনক আমে কসর অসনক োওয়াব অজথন করা এটা আল্লাহ 



 

 

তা‘আোরই করুণা ও থমসহরবানী আর যাবতীয় প্রশংো েকে 

েৃমষ্টর রব আল্লাহর জনযই।  

o আমার ভাইসয়রা! মাসহ রমযান একমট মবরাট মনয়ামত। এ 
মনয়ামত তার জনয যার কাসে এ মাে থিৌঁোর ির থে 
যর্াযর্ভাসব এ মাসের হক িােন কসর। থগানাহ থর্সক 
থবাঁসচ থর্সক থনক আমে ও আনুগসতযর মাধযসম তার রসবর 
মদসক ধামবত হয়, গাফেমত থেসড় আল্লাহর মযমকসর মত্ত 
হয় এবং তাাঁর থর্সক দূরত্ব থেসড় তাাঁর দনকটয অজথন কসর 
তাাঁর মদসক এমগসয় যায়। কমবর ভাোয়: 

 ُيف ربُه عصى حتُى  رجُب فُي الذيُن كفاُه ما الذُي ذا يا
 شعباُن شهر

 شهُر أيضا يرهـتص فَل  اـــبعدهم الصوُم شهر اظلك لقُد
 عصياُن

 تسبيُح شهر هــــــفإن  داــــمجته فيُه وسبُح القرآن واتل
 وقرآُن

 اُنيروج اهُل بيُن مُن سلُف في صاُم ممن تعرف كنُت كم
 واُنـــوأخ

 القاصُى اقرُب فمُا حيُا  همُو بعُد بعُد واستبقاك الموُت افناهُم
 الدانُي من



 

 

‘সহ অমুক বযমক্ত! যার গুনাহ রজব মাসে যসর্ষ্ট িমরমাণ 

হসয়সে। এমনমক শাবান মাসেও থে তার রসবর প্রমত 

নাফরমানী কসরসে। 

রজব ও শাবান মাসের ির থতামার কাসে েুশীতে োয়া মবস্তার 

কসর মাসহ রমযান হামযর হসয়সে। তাসক তুমম িাসির মাে 

বামনসয় মনও না। 

কুরআন মতোওয়াত কসরা, গভীর মসনামনসবশ মনসয় তােবীহ 

িাঠ কসরা। কারণ এটা কুরআন মতোওয়াত ও তােবীহ 

িাসঠর মাে। 

থতামার আত্মীয়-স্বজন, িমরবার-িমরজন, ভাই-সবান, িাড়া-

প্রমতসবশী যাসদর অসনকসকই তুমম মচনসত জানসত, তারা 

মেয়াম িােসনর মধয মদসয় মনসজসদর জীবন অমতবামহত 

কসরসে।  

মৃতুয তাসদরসক িৃমর্বী থর্সক মবদায় কসর মদসয়সে। থতামাসকও 

মরসত হসব। অবশয তুমম এখসনা িৃমর্বীসত জীবতাবস্থায় আে।  

তসব শুসন রাসখা! আমে করসত হসব। কারণ, মক কসর আমে 

থর্সক দূসর র্াকা বযমক্ত আমেকারী আল্লাহর দনকটযশীে 

বান্দাহর মনকসট বা েমিযথাসয় আেসত িাসর? 



 

 

থহ আল্লাহ! আিমন আমাসদর জাগ্রত করুন উদােীনতার মনদ্রা 

থর্সক, তাওফীক মদন প্রস্থাসনর আসগই তাকওয়ায় েুেমিত 

হসত এবং অবের েময়গুসো কাসজ োগাসত। আর থহ থশ্রষ্ঠ 

করুণাময়, আিমন আিনার দয়ায় ক্ষমা করুন আমাসদরসক, 

আমাসদর মিতামাতা ও েকে মুেমেমসক। 

আর আল্লাহ োোত ও োোম থিশ করুন আমাসদর নবী 

মুহাম্মাদ ও তাাঁর িমরবার-িমরজন ও েকে োর্ীসদর উির।  

  



 

 

মদ্বতীয় আের 

মেয়াসমর ফযীেসতর বণথনা 

 

েকে প্রশংো আল্লাহর জনয, মযমন েূক্ষ্মদ্রষ্টা, দয়ােু ও 

দয়াপ্রদশথসনর মামেক, অমুখাসিক্ষী, শমক্তশােী ক্ষমতাধর, 

েমহষু্ণ, েম্মামনত, করুণাময় ও অমতশয় দয়াদ্রথ, মতমনই প্রর্ম; 

তাাঁর আসগ থকউ থনই, মতমনই েবথসশে; তাাঁর িসর থকউ থনই। 

মতমন যাসহর-েসবথািসর; তার ওির মকেু থনই, মতমন বাসতন-

েবথমনকসট; তাাঁর থচসয় মনকসট মকেু থনই। যা হসব এবং হসয়সে 

েবই তাাঁর জ্ঞান ভাণ্ডাসরর আয়ত্বাধীন। েম্মামনত কসরন আবার 

অিমামনতও কসরন, মতমন মবত্তশােী বানান এবং মতমনই 

মবত্তহীন কসরন। যা ইিা তা কসরন তাাঁর প্রজ্ঞা অনুযায়ী; 

প্রমতমদন মতমন থকাসনা না থকাসনা গুরুত্বিূণথ কমথ কসরন। 

যমীনসক তার মবমভন্ন প্রাসন্ত িাহাড় মদসয় থিসরক থমসর 

মদসয়সেন। ভারী থমঘমাোসক িামন মনসয় িামঠসয়সেন যার 

মাধযসম যমীনসক জীমবত কসরন। যমীসনর বুসক বেবােকারী 

প্রসতযসকর জনয মৃতুযর ক্ষণ মনধথারণ কসরসেন যাসত কসর যারা 

অিরাধী তাসদরসক অিরাসধর শামস্ত থদওয়া আর যারা ইহোন 



 

 

তর্া েমঠক কাজ কসরসে তাসদর কাসজর েমঠক প্রমতদান 

প্রদান করা যায়।  

আমম তাাঁর যাবতীয় িূণথ-েুন্দর গুণাগুসণর উির তার প্রশংো 

করমে। তার িমরিূণথ থন‘আমসতর উির তার শুকমরয়া আদায় 

করমে। আর শুকমরয়ার মাধযসমই দান ও দয়ার িমরমাণ বৃমদ্ধ 

িায়।  

আর আমম োক্ষয মদমি থয একমাত্র আল্লাহ বযতীত থকাসনা 

হক ইোহ থনই, তাাঁর থকাসনা শরীক থনই, মতমন রাজামধরাজ, 

যর্াযর্ মবচারকারী। আর আমম োক্ষয মদমি থয, মুহাম্মাদ তাাঁর 

বান্দা ও রােূে, যাসক মানুে ও মজন েবার জনয থপ্ররণ করা 

হসয়সে।  

আল্লাহ তাাঁর উির, তার িমরবার-িমরজন, োহাবী ও 

যাবতকাে বযািী তার অনুোরীসদর উির দরুদ িাঠ করুন 

এবং তাসদর প্রমত যর্াযর্ োোম থপ্ররণ করুন।   

o দ্বীনী ভাইগণ! মনশ্চয়ই মেয়াম হসি অনযতম উত্তম ইবাদত 
ও মহান িুণযকমথ। মবমভন্ন আয়াত ও হাদীসে এর ফযীেত 
বমণথত আসে। আর এ বযািাসর মানুসের মাসে থবশ মকেু 
হাদীে বমণথত আসে।  



 

 

মেয়াম িােসনর অনযতম ফযীেত:  

১। মেয়াম ফরয করা হসয়সে:  

আল্লাহ তা‘আো প্রসতযক উম্মসতর ওির তা মেসখ মদসয়সেন 

এবং তাসদর  উির তা ফরয কসরসেন।   

يَامُ  َعلَۡيك مُ  ك تِبَُ َءاَمن وا ُ ٱلَِّذينَُ يََٰ أَيَُّهُا ﴿  ِمُن ٱلَِّذينَُ َعلَى ك تِبَُ َكَمُا ٱلص ِ
 ]  ١٨٣: البقرة[ ﴾ ١٨٣ تَتَّق ونَُ لَعَلَّك مُۡ قَۡبِلك مُۡ

“থহ ঈমানদারগণ! থতামাসদর ওির মেয়াম ফরয করা হসয়সে, 

থযমমন ফরয করা হসয়মেে থতামাসদর িূবথবতথী উম্মতসদর 

ওির, যাসত থতামরা মুত্তাকী হসত িাসরা।” {েূরা আে-বাকারা, 

আয়াত: ১৮৩}  

আর যমদ এ মেয়াম োধনা এমন একমট মহান ইবাদত না 

হসতা যার দ্বারা আল্লাহর ইবাদত করা বযতীত েৃমষ্টকুে 

অমুখাসিক্ষী হসত িাসর না, আর তার উির বযািক েওয়াসবর 

মবেয়মট মনভথর না করত তসব আল্লাহ েকে উম্মসতর ওির 

তা ফরয করসতন না।  

২। মেয়াম োধনা মানুসের িাি থমাচসনর একমট উন্নত মাধযম:  



 

 

* বুখারী ও মুেমেম এসেসে, আবূ হুরায়রা রামদয়াল্লাহু 

‘আনহু থর্সক বমণথত, রােূেুল্লাহ োল্লাল্লাহু ‘আোইমহ 

ওয়াোল্লাম বসেসেন:  
تَِسابًا، إِيَمانًا َرَمَضاَن، َصامَُ َمنُ »  ذَن بِِهُ« ِمنُ  تَقَدَّمَُ امَُ لَه ُ غ ِفرَُ َواح 

“থয বযমক্ত  ঈমান ও োওয়াসবর আশায় মেয়াম িােন করসব, 

তার িূবথবতথী িািরাশী ক্ষমা কসর থদয়া হসব”।5  

অর্থাৎ আল্লাহর ওির ঈমান ও মেয়াম ফরয হওয়াসক েন্তুষ্ট 

মচসত্ত গ্রহণ করার েসে েসে মেয়াসমর প্রমতদান প্রামপ্তর আশায় 

এ মবধান িােন করসেই থকবে উিসরাক্ত ফযীেত িাওয়া 

যাসব। মেয়াম ফরয হওয়াসত মবরক্ত হওয়া এবং মেয়াসমর 

িুরস্কাসরর বযািাসর থকাসনারূি েসন্দহ থিােণ করা যাসব না। 

এভাসব মেয়াম িােন করসেই আল্লাহ তা‘আো অতীসতর 

িািেমূহ মাজথনা কসর থদসবন।  

* অনুরূি েহীহ মুেমেসম এসেসে, আবূ হুরায়রা 

রামদয়াল্লাহু ‘আনহু হসত বমণথত, রােূেুল্লাহ োল্লাল্লাহু 

আোইমহ ওয়াোল্লাম বসেন,    

 

বুখারী: ৩৮; মুসলিম: ৭৬০। 



 

 

لََواتُ » ،ال َخمُ  الصَّ عَة ُ س  م  عَِة، إِلَى َوال ج  م   إِلَى َوَرَمَضانُ  ال ج 
َكف َِراتُ  َرَمَضاَن، تَنَبَُ إِذَا بَي نَه نَُّ َمُا م   ال َكبَائَِرُ« اج 

“িাাঁচ ওয়াসক্তর োোত, এক জুমআ হসত অনয জুমআর 

োোত এবং এক রমযান হসত অনয রমযাসনর মেয়াম মধযবতথী 

েমসয়র েকে অিরাসধর কাফফারাস্বরূি, যমদ কবীরা গুনাহ 

হসত মবরত র্াসক”।6  

৩। মেয়াম িােনকারীর প্রমতদান থকাসনা েংখযা দ্বারা েীমমত 

করা হয় মন, বরং মেয়াম িােনকারীসক তার েীমাহীন প্রমতদান 

থদয়া হসব:  

* বুখারী ও মুেমেসম আবূ হুরায়রা রামদয়াল্লাহু ‘আনহু 

থর্সক বমণথত, রােূেুল্লাহ োল্লাল্লাহু ‘আোইমহ 

ওয়াোল্লাম বসেসেন:  

ُ لَه ُ آدَمَُ اب نُِ َعَملُِ ك لُُّ: َوَجلَُّ َعزَُّ للا ُ قَالَُ»  َوأَنَُا ِلُي فَإِنَّه ُ َمُ،وُ الص ُِ إَِلَّ
ِزي يَامُ  بِِه، أَج  نَّة ، َوالص ِ مُ  َكانَُ فَإِذَا ج  ، مَُِصوُ  يَو  ف ثُ  فَََلُ أََحِدك م   يَر 
َمئِذُ  ،صُ يَُ َوََلُ يَو  ؤُ  إِن ُِي: فَل يَق لُ  اتَلَه ،قَُ أَوُ  أََحد ُ َسابَّه ُ فَإِنُ  َخب  ر   ام 
دُ  نَف سُ  َوالَِّذُي ،َصائِمُ  َحمَّ ل وفُ  بِيَِدِه، م  ائِمُِ فَمُِ لَخ  يَبُ  الصَّ  للاُِ، ِعن دَُ أَط 
مَُ ائِمُِ ،س كُِال مُِ ِريحُِ ِمنُ  ال ِقيَاَمِة، يَو  َحتَانُِ ِللصَّ َما فَر  ه   أَف َطرَُ إِذَا: يَف َرح 
ِرِه، فَِرحَُ ِمهُِ فَِرحَُ َربَّه ُ ِقيَُلَُ َوإِذَا بِِفط   «بَِصو 

 

মুসলিম: ২৩৩। 



 

 

“আল্লাহ তা‘আো বসেসেন, মেয়াম োড়া আদম েন্তাসনর 

প্রসতযক আমে তার মনসজর জনয, কারণ তা থকবে আমার 

জনয, আমমই এর প্রমতদান থদব। মেয়াম ঢাে স্বরূি। যমদ 

থতামাসদর থকউ মেয়াম িােন কসর, তাহসে থে থযন অেীে 

কর্া না বসে, যমদ থকউ তাসক গামে থদয় অর্বা তার েসে 

দ্বসে মেপ্ত হয়, তসব থে থযন বসে, আমম মেয়াম িােনকারী। 

ওই েত্তার শির্! যার হাসত আমম মুহাম্মদ োল্লাল্লাহু ‘আোইমহ 

ওয়াোল্লাসমর জীবন, মনশ্চয়ই মেয়াম িােনকারীর মুসখর না-

খাওয়াজমনত গন্ধ আল্লাহর কাসে মমশক আম্বসরর থচসয়ও 

অমধক মপ্রয়। থরাযাদাসরর জনয দু’মট আনন্দ রসয়সে-একমট 

যখন থে ইফতার কসর, অনযমট যখন থে তাাঁর রব আল্লাহর 

মদদার োভ করসব তখন আনন্দ প্রকাশ করসব।”7  

* মুেমেম শরীসফর অনয বণথনায় রসয়সে:  
رُ  ال َحَسنَة ُ فُ ي َضاعَُ آدَمَُ نُِابُ  َعَملُِ ك لُُّ» ثَاِلَها َعش   َسب عِمائَُة إِلَى أَم 

ُ َوَجلَُّ َعزَُّ ّللاَّ ُ قَالَُ ِضع فُ  مَُ إَِلَّ ِزي َوأَنَُا ِلُي فَإِنَّه ُ الصَّو   يَدَع ُ بِهُِ أَج 
َوتَه ُ  «يجلُِأَُ ِمنُ  َوَطعَاَمه ُ َشه 

“প্রসতযক আদম েন্তানসক তার থনক আমে দশগুণ হসত 

োতশত গুণ িযথন্ত বৃমদ্ধ কসর থদয়া হসব। আল্লাহ তা‘আো 

 

বুখারী: ১৯০৪; মুসলিম: ১১৫১। 



 

 

বসেন: তা অবশয মেয়াসমর প্রমতদান োড়া; কারণ মেয়াম 

আমার জনয আর আমমই তার প্রমতদান থদব। থকননা আমার 

কারসণ মেয়াম িােনকারী তার থযৌনকাযথ ও আহার বজথন কসর 

র্াসক।”8 

o এ তাৎিযথিূণথ হাদীেমট মবমভন্ন মদক থর্সক োওসমর 
ফযীেসতর ওির প্রমাণ বহন করসে: 

প্রর্ম মদক: আল্লাহ তা‘আো েকে ইবাদসতর মধয থর্সক 

োওমসক মনসজর জনয খাে কসরসেন। কারণ োওম আল্লাহর 

কাসে একমট মযথাদািূণথ ইবাদত। োওমসক আল্লাহ 

ভােবাসেন। োওসমর মাধযসম মহান আল্লাহর প্রমত ইখোে 

প্রকাশ িায়। কারণ এটা বান্দা ও তার রসবর মাসে এমন 

এক থগািন থভদ যা আল্লাহ বযতীত আর থকউ জানসত িাসর 

না। থকননা মেয়াম িােনকারী ইিা করসে মানবশূনয জায়গা 

বা এোকায় আল্লাহ কতৃথক হারামকৃত বস্তু আহার করসত 

িাসরন মকন্তু মতমন তা কসরন না। কারণ মতমন জাসনন তার 

একজন রব রসয়সেন, মযমন মনজথসনও তার অবস্থা জাসনন। 

আর মতমনই তার উির এটা হারাম কসরসেন। তাই মতমন 

 

 মুসলিম: ১১৫১। 



 

 

োওসমর োওয়াব োসভর আশায় এবং আল্লাহর শামস্ত থর্সক 

বাাঁচার ভসয় আহার মবহার িমরতযাগ কসরন। 

এজনযই আল্লাহ মেয়াম িােনকারী বান্দার এই ইখোসের 

যর্াযর্ গুরুত্ব প্রদান কসর োওমসক েকে ইবাদত থর্সক 

মনসজর জনয মবমশষ্ট কসর মনসয়সেন। তাই থতা মতমন বসেসেন, 

َوتَه ُ يَدَع ُ» ِلي ِمنُ  َوَطعَاَمه ُ َشه   .«أَج 

“আমার বান্দা আমার কারসণ থযৌনকাজ ও আহার িমরতযাগ 

কসর র্াসক।” 

আর এ মবমশষ্টকরসণর উিকামরতা দৃশযমান হসব মকয়ামত 

মদবসে। থযমনমট েুমফয়ান ইবন ‘উয়াইনাহ রহ. বসেন: 

 المظالُم مُن عليُه مُا ويؤدُي دُهعب للُا يحاسُب القيامُة يوم كاُن إذا
 بقُي مُا عنُه للُا يتحمُل الصومُ  إَل يبُق لُم إذا حتُى عملُه سائُر مُن
 . بالصوُم الجنُة ويدخلُه المظالم من

‘যখন মকয়ামত মদবসে আল্লাহ তার বান্দার মহোব থনসবন এবং 

বান্দার েব আমে থর্সক তার িক্ষ থর্সক অসনযর উির করা 

জুেুসমর মবমনময় মমমটসয় মদসবন। অবসশসে যখন মেয়াম োড়া 

তার অনয থকাসনা আমে র্াকসব না তখন আল্লাহ তাাঁর িক্ষ 



 

 

হসত েব জুেুসমর মবেয়মট মনসজর দাময়সত্ব মনসয় বান্দাসক শুধু 

মেয়াসমর কারসণ জান্নাসত প্রসবশ করাসবন।’9  

মদ্বতীয় মদক: োওম েম্পসকথ আল্লাহ তা‘আো বসেন:  وأنا«

به« أجزي  ‘োওসমর প্রমতদান আমম মনসজ থদব।’ োওসমর 

প্রমতদানসক আল্লাহ তাাঁর স্বীয় েত্তার প্রমত েম্পকথযুক্ত 

করসেন। কারণ অনযানয থনক আমসের প্রমতদান মদ্বগুণ কসর 

থদয়া হসব। প্রমতমট থনক ‘আমে তার দশগুণ থর্সক োতশ 

গুণ ও তার থচসয়ও অমধকহাসর থদয়া হসব। আর োওসমর 

োওয়াসবর থকাসনা েংখযা গণনা না কসর আল্লাহ তা‘আো 

আিন েত্তার েসে েম্পকথযুক্ত কসরসেন। আর আল্লাহই হসেন 

েবসচসয় বড় ও মহান ইিসতর অমধকারী ও েবথসশ্রষ্ঠ 

দানশীে। দান দানশীে অনুিাসতই হসয় র্াসক। তাই োওসমর 

োওয়াব এমন মবরাট যার থকাসনা মহসেব থনই। 

আর োওম হসো: আল্লাহর আনুগসতয দধযথ অবেম্বন, আল্লাহ 

কতৃথক হারাম বস্তুেমূহ হসত বাাঁচার থক্ষসত্র দধযথ অবেম্বন এবং 

 

মুনলযরী, িারগ্ীব ওয়াি িারহীব: ২/৭। অথবাৎ লসয়াম দ্বারা জুিুসমর প্রলিকার করসবন না। দসটাসক 

বযলির অক্ষয় আমি লহসসসব দহফাযি করসবন। [সম্পাদক] 



 

 

থদহ ও মসনর দুবথেতা এবং কু্ষধা ও তৃষ্ণার মসতা আল্লাহর 

মনধথামরত মবধান িােসন দধযথ ধারণ করার নামান্তর।  

* েুতরাং োওসমর মসধয দধসযথযর প্রকারত্রসয়র েবই একত্র 

হসয়সে। আর আল্লাহ তা‘আো েবর েম্পসকথ বসেসেন:  

بِرُ  ي َوفَّى إِنََّما ﴿  ]  ١٠: الزمر[ ﴾ِحَسابُ  بِغَۡيرُِ أَۡجَره ُم ونَُٱلصََّٰ

‘মনঃেসন্দসহ দধযথশীেসদরসক তাসদর প্রমতদান মহসেব োড়া িূণথ 

কসর থদয়া হয়।’ {েূরা আয-যুমার, আয়াত: ১০} 

তৃতীয় মদক: োওম ঢাে স্বরূি। অর্থাৎ তা মেয়াম 

িােনকারীসক অনর্থক কর্াবাতথা ও অেীে েংোি হসত রক্ষা 

কসর। এ জনযই আল্লাহর রােূে োল্লাল্লাহু ‘আোইমহ 

ওয়াোল্লাম বসেসেন: 

مُ  َكانَُ إِذَا» مُِ يَو  ف ثُ  فََلَُ أََحِدك مُ  َصو  َخبُ  َوَلَُ يَر   «يَص 

‘সতামাসদর থকউ োওম মদবসে র্াকসে থে থযন অেীে ভাোয় 

কর্া না বসে এবং মচৎকার কসর বাকয মবমনময় না কসর।’  

* আর মেয়াম তাসক জাহান্নাসমর অমি থর্সকও রক্ষা করসব। 

থযমন ইমাম আহমদ রহ. জামবর রামদয়াল্লাহু ‘আনহু থর্সক 



 

 

হাোন েনসদ বণথনা কসরন, রােূেুল্লাহ োল্লাল্লাহু ‘আোইমহ 

ওয়াোল্লাম বসেসেন,  

يَامُ  إِنََّما» نَّة ، الص ِ تَِجنُُّ ج   النَّاِرُ« ِمنَُ ال عَب د ُ بَِها يَس 

‘মেয়াম ঢাে স্বরূি যার দ্বারা মেয়াম িােনকারী মনসজসক 

জাহান্নাম হসত বাাঁচাসত িাসর।’10 

চতুর্থ মদক: মেয়াম িােনকারীর মুসখর না খাওয়া জমনত গন্ধ 

আল্লাহর কাসে থমেসকর েুগমন্ধ হসতও মপ্রয়। কারণ এ গন্ধ 

থরাযার কারসণ হয় তাই তা আল্লাহর কাসে েুগমন্ধ ও মপ্রয় 

বসে মবসবমচত হয়। এটা আল্লাহর কাসে মেয়াসমর মযথাদা ও 

মাহাসত্মযর প্রমাণ। আল্লাহর আনুগসতযর মধয মদসয় মেয়াম 

িামেত হয় বসেই থরাযাদাসরর মুসখর গন্ধ মানুসের কাসে 

অিেন্দনীয় হসেও আল্লাহর কাসে তা েুমপ্রয় ও িেন্দনীয় 

হয়। 

িঞ্চম মদক: মেয়াম িােনকারীর জনয দু’মট আনন্দ রসয়সে। 

একমট আনন্দ ইফতাসরর েময়, অনযমট আল্লাহর দীদার োসভর 

েময়। 

 

মুসনাদ আহমাদ: ১৫২৬৫। হাসান সূসত্র বলর্বি। 



 

 

ইফতাসরর েময় আনন্দ: ‘মেয়াম িােনকারী েসবথাত্তম থনক 

আমসের অনযতম ইবাদত োওম েম্পন্ন করার কারসণ আল্লাহ 

তার প্রমত থয অনুগ্রহ কসরসেন এ জনয আনন্দ প্রকাশ কসর।  

কারণ বহু মানুে এমন রসয়সে যারা এ অনুগ্রহ থর্সক বমঞ্চত 

হসয়সে; থকননা তারা োওম িােন কসর মন। বরং িানাহার ও 

স্ত্রী েহবাে যা আল্লাহ তার জনয অনয অবস্থায় হাোে কসরসেন 

মকন্তু োওম অবস্থায় হারাম কসরসেন, তা মদসয় (অববধ) 

আনন্দ-উদযািসন মেপ্ত। 

আল্লাহর মদদার োসভর েময় আনন্দ: ‘যখন একজন োওম 

িােনকারী তার অমত দরকারী মুহূসতথ আল্লাহর কাে থর্সক 

িমরিূণথ প্রমতদান িাসব তখন োওসমর কারসণ আনন্দ প্রকাশ 

করসব। যখন বো হসব: 

ائِم ونَُ أَي نَُ» ل وا الصَّ لُ  َلَُ الذي  الريان بَاُب ِمنُ  الجنة لَيَد خ   أََحد ُ يَد خ 
ه مُ   .«َغي ر 

‘োওম িােনকারীরা থকার্ায়? তারা রাইয়ান নামক দরজা 

মদসয় থযন জান্নাসত প্রসবশ কসর, ওই দরজা মদসয় োওম 

িােনকারীরা োড়া আর থকউ প্রসবশ করসত িারসব না।  



 

 

o উিসরাক্ত হাদীসে োওম িােনকারীর জনয একমট 
মদকমনসদথশনা থদয়া হসয়সে থয, থকউ যমদ তাসক গােমন্দ 
কসর মকংবা তার েসে েংঘসেথ মেপ্ত হসত চায় থে তার 
অনুরূি ভূমমকা থনসব না। যাসত না গাে-মন্দ ও েংঘেথ 
থবসড় যায়, আবার নীরবতা অবেম্বন কসর মনসজসক দুবথে 
মহসেসবও প্রকাশ করসব না। বরং বেসব ‘আমম থতা 
থরাযাদার।’ যাসত ইমেত করা হয় থয, প্রমতসশাধ গ্রহসণ 
অক্ষমতার জনয নয়, বরং োওসমর েম্মানাসর্থ ঐ বযমক্তর 
অনুরূি আচরসণ থে মেপ্ত হসব না। আর এভাসব েগড়া-
মববাদ ও েংঘাত বন্ধ হসয় যাসব।  

َوةُ  َوبَۡينَه ۥُ بَۡينَكَُ ِذيٱلَُّ فَإِذَا أَۡحَسنُ  ِهيَُ بِٱلَّتُِي ٱۡدفَعُۡ﴿  َحِميمُ  َوِليُ  َكأَنَّه ۥُ َعدََٰ
َها ُ َوَما ٣٤ ُإُِ ي لَقَّىَٰ وا ُ ٱلَِّذينَُ َلَّ َها ُ َوَمُا َصبَر  ُ ي لَقَّىَٰ  ٣٥ َعِظيمُ  َحظ ُ  ذ ُو إَِلَّ
 ]  ٣٥  ،٣٤: فصلُت[ ﴾

‘তুমম উত্তম িন্থায় প্রতুযত্তর কসরা। ফসে থতামার োসর্ এবং 

যার োসর্ থতামার শত্রুতা রসয়সে থে থযন অন্তরে বনু্ধ হসয় 

যায়। দধযথশীে বযমতসরসক থকউ তা করসত েক্ষম হয় না এবং 

ভাগযবান বযমক্ত োড়া থকউ তা োভ করসত িারসব না।’ {েূরা 

ফুেমেোত, আয়াত: ৩৪-৩৫} 

৪. মেয়াম িােনকারীর জনয মকয়ামসতর মদন মেয়াম েুিামরশ 

করসব:   



 

 

আবদুল্লাহ ইবন ‘আমর রামদয়াল্লাহু ‘আনহুমা থর্সক বমণথত, 

রােূেুল্লাহ োল্লাল্লাহু ‘আোইমহ ওয়াোল্লাম বসেন:  

يَامُ  آنُ َوالُ  الص ِ فَعَانُِ ق ر  مَُ ِلل عَب دُِ يَش  يَامُ  يَق ولُ  ال ِقيَاَمِة، يَو  ِ، أَيُ : الص ِ  َرب 

آنُ الُ  َويَق ولُ  فِيِه، فََشف ِع نُِي بِالنََّهاِر، َوالشََّهَواتُِ الطَّعَامَُ َمنَع ت ه ُ  َمنَع ت ه ُ: ق ر 

مَُ  فَي َشفَّعَاِنُ«»: قَالَُ ، فِيهُِ فََشف ِع نُِي بِاللَّي ِل، النَّو 

‘মেয়াম ও কুরআন বান্দার জনয েুিামরশ করসব। মেয়াম 

বেসব, থহ আল্লাহ! আমম তাসক িানাহার ও থযৌনাচার হসত 

মবরত থরসখমে। েুতরাং তার বযািাসর আমার েুিামরশ গ্রহণ 

করুন। কুরআন বেসব, থহ আল্লাহ! আমম রাসতর ঘুম থর্সক 

তাসক মবরত থরসখমে, েুতরাং তার বযািাসর আমার েুিামরশ 

কবুে করুন। উভসয়র েুিামরশ কবুে করা হসব।’11  

o মপ্রয় ভাইসয়রা! মেয়াসমর উসল্লমখত ফযীেত ওই েকে 
বযমক্তর জনয, যারা গুরুত্বেহ এবং আদসবর েসে মেয়াম 
িােন কসর। মনসজসদর মেয়ামসক মনখুাঁত রাখসত এবং তার 
মবমধমবধান িােসন থচষ্টা করুন আর আিনারা মনসজসদর 
োওসম ত্রুমট-মবচুযমতর জনয আল্লাহর কাসে তাওবা করুন।   

 

আহমাদ: ৬৬২৬।  



 

 

থহ আল্লাহ! আিমন আমাসদর মেয়াম েংরক্ষণ করুন, মেয়ামসক 

েুিামরশকারী মহোসব গ্রহণ করুন এবং আমাসদর, আমাসদর 

মিতা-মাতা ও মুেমেম উম্মাহসক ক্ষমা করুন।  

আর আল্লাহ োোত ও োোম প্রদান করুন আমাসদর নবী 

মুহাম্মাদ, তাাঁর িমরবার ও োহাবীগসণর ওির।  

 

  



 

 

তৃতীয় আের 

মেয়াসমর মবধান 

 

েকে প্রশংো ওই আল্লাহর জনয মযমন দান করসে আটকাসনার 

থকউ থনই এবং মযমন মনসয় মনসে দান করার মসতা থকউ থনই, 

শ্রমদাতাসদর জনয তাাঁর আনুগতয থশ্রষ্ঠ কামাই, তাকওয়া 

অজথনকারীসদর জনয তাাঁর তাকওয়া েসবথাচ্চ বংশিদবী। মতমন 

মনজ বনু্ধসদর অন্তরেমূহসক ঈমাসনর জনয প্রস্তুত ও তাসত তা 

মেমিবদ্ধ কসর মদসয়সেন, তাসদর জনয তাাঁর আনুগসতযর িসর্ 

যাবতীয় োমন্তসক েহজ কসর মদসয়সেন; ফসে তাাঁর থেবার 

িসর্ তারা নূযনতম শ্রামন্তসবাধ কসর না। হতভাগারা যখন 

বক্রির্ অনুেরণ কসরসে তখন মতমন তাসদর জনয দুভথাগয 

মনধথারণ কসরসেন, ফসে তারা মনিমতত হসয়সে মনমশ্চত 

ধ্বংসের থচারাবামেসত। তারা তাাঁর মদক থর্সক মুখ মফমরসয় 

মনসয়সে, তার োসর্ কুফরী কসরসে ফসে মতমন তাসদর দগ্ধ 

কসরসেন থেমেহান আগুসন। আমম প্রশংো কমর তাাঁর, মতমন যা 

আমাসদর দান কসরসেন এবং অনুগ্রহ কসরসেন তার জনয।  



 

 

আমম োক্ষয প্রদান কমর থয একমাত্র মতমন বযতীত থকাসনা েতয 

ইোহ থনই; তাাঁর থকাসনা অংশীদার থনই, বামহনীেমূহসক 

িরামজত কসরসেন এবং মবজয়ী হসয়সেন। আমম আরও োক্ষয 

প্রদান কমর থয মুহাম্মদ তাাঁর বান্দা ও রােূে, যাসক আল্লাহ 

মসনানীত কসরসেন এবং মনবথামচত কসরসেন।  

দরূদ বমেথত থহাক তাাঁর ওির, তাাঁর েেী আবূ বকর মেেীসকর 

ওির মযমন মযথাদা ও থশ্রষ্ঠসত্ব েবাইসক োমড়সয় থগসেন,  

উমসরর ওির যাসক থদসখ শয়তান থভসগ যায় এবং িোয়ন 

কসর,  উেমাসনর ওির মযমন দুই নূসরর অমধকারী (রােূে 

োল্লাল্লাহু আোইমহ ওয়াোল্লাসমর এসকরির এক দুই থমসয়র 

জামাতা) থশ্রষ্ঠ আল্লাহভীরু ও উৎকৃষ্ট বংশীয় বযমক্ত, আেীর 

ওির মযমন তাাঁর জামাই এবং বংশগত মদক থর্সক চাচাসতা 

ভাই এবং তাাঁর অবমশষ্ট েব োহাবীর ওির যারা দীসনর থক্ষসত্র 

েসবথাচ্চ গবথ ও অজথন কামাই কসরসেন আর েকে তাসবঈ-

অনুোরীর ওির যারা তাাঁসদর েসবথাত্তম অনুেরণ কসর িূবথ-

িমশ্চমসক আসোমকত কসরসেন। অনুরূি যর্াযর্ োোমও 

বেথণ করুন।  

o আমার ভাইসয়রা! মনশ্চয় রমযাসনর মেয়াম ইেোসমর 
অনযতম রুকন ও গুরুত্বিূণথ স্তম্ভ।  



 

 

* আল্লাহ তা‘আো বসেসেন: 
يَامُ ٱ ك مُ َعلَيُۡ ك تِبَُ َءاَمن وا ُ لَِّذينَُٱ أَيَُّهُايََٰ ُ ﴿  ِمُن لَِّذينَُٱ َعلَى ك تِبَُ َكَمُا لص ِ
عُۡ اأَيَّامُٗ ١٨٣ تَتَّق ونَُ لَعَلَّك مُۡ ِلك مُۡقَبُۡ ِريًضُا ِمنك ُم َكانَُ فََمن ت ُ د ودََُٰمَّ  أَۡوُ مَّ

ُ َعلَىَُٰ نُۡ فَِعدَّةُ  َسفَر   َطعَامُ  يَةُ فِدُۡ ۥُي ِطيق ونَه ُ لَِّذينَُٱ َوَعلَُى أ َخَر ُ أَيَّامُ  م ِ
ُ ِمسُۡ وا ُ َوأَُن ُۥ لَّه ُ ر َُخيُۡ فَه وَُ ُاٗرَُخيُۡ َعُوَُّتَطَُ فََمُن ِكين   إُِن لَّك مُۡ ر َُخيُۡ تَص وم 
 ُىه دُٗ َءانُ ق ۡرُۡلُٱ فِيهُِ أ نِزلَُ لَِّذيُ ٱ َرَمَضانَُ رُ َشهُۡ ١٨٤ ونَُلَمُ تَعُۡ ك نت مُۡ
نَُ تُ َوبَي ِنََُٰ ل ِلنَّاِسُ مُۡفَلُۡ رَُلشَّهُۡٱ ِمنك مُ  َشِهدَُ فََمن قَاِنُ ف ۡرُۡلُٱوَُ ه دَىَُٰۡلُٱ م ِ  ه ُ يَص 
ُ َعلَىَُٰ أَۡوُ َمِريًضُا َكانَُ َوَمُن نُۡ فَِعدَّةُ  َسفَر   بِك مُ  للَّ ُٱ ي ِريد ُ أ َخَرُه أَيَّامُ  م ِ

وا ُ ِعدَّةَُۡلُٱ ِمل وا َُوِلت كُۡ رَُع سُۡۡلُٱ بِك مُ  ي ِريد ُ َوََلُ رَُي سُۡۡلُٱ َُُٱ َوِلت َكب ِر   َمُا َعلَىَُٰ للَّ
ونَُتَشُۡ َولَعَلَّك مُۡ ك مَُۡهدَىَُٰ  ]  ١٨٥  ،١٨٣: البقرة[ ُ﴾ ١٨٥ ك ر 

‘সহ মুমমনগণ, থতামাসদর উির মেয়াম ফরয করা হসয়সে, 

থযভাসব ফরয করা হসয়মেে থতামাসদর িূবথবতথীসদর উির। 

যাসত থতামরা তাকওয়া অবেম্বন কর। মনমদথষ্ট কসয়ক মদন। 

তসব থতামাসদর মসধয থয অেুস্থ হসব, মকংবা েফসর র্াকসব, 

তাহসে অনযানয মদসন েংখযা িূরণ কসর থনসব। আর যাসদর 

জনয তা কষ্টকর হসব, তাসদর কতথবয মফদয়া- একজন দমরদ্রসক 

খাবার প্রদান করা। অতএব থয থস্বিায় অমতমরক্ত েৎকাজ 

করসব, তা তার জনয কেযাণকর হসব। আর মেয়াম িােন 

থতামাসদর জনয কেযাণকর, যমদ থতামরা জান। রমযান মাে, 

যাসত কুরআন নামযে করা হসয়সে মানুসের জনয 

মহদায়াতস্বরূি এবং মহদায়াসতর েুস্পষ্ট মনদশথনাবেী ও েতয-



 

 

মমর্যার িার্থকযকারীরূসি। েুতরাং থতামাসদর মসধয থয 

মােমটসত উিমস্থত হসব, থে থযন তাসত মেয়াম িােন কসর। 

আর থয অেুস্থ হসব অর্বা েফসর র্াকসব তসব অনযানয মদবসে 

েংখযা িূরণ কসর থনসব। আল্লাহ থতামাসদর েহজ চান এবং 

কমঠন চান না। আর যাসত থতামরা েংখযা িূরণ কর এবং 

মতমন থতামাসদরসক থয মহদায়াত মদসয়সেন, তার জনয আল্লাহর 

বড়ত্ব থঘােণা কর এবং যাসত থতামরা থশাকর কর।’ {েূরা 

আে-বাক্বারা, আয়াত: ১৮৩-১৮৫} 

* হাদীসে রসয়সে, রােূেুল্লাহ োল্লাল্লাহু ‘আোইমহ 
ওয়াোল্লাম বসেন:  

ََلمُ  ب نِيَُ» س  ِ ُ،َخمُ  َعلَُى اْل  ُإُِ إِلَهَُ ََلُ أَنُ  َشَهادَةُِ س  دًا َوأَنَُّ للا ، َلَّ َحمَّ  م 
ََلةِ، قَامَُِوإُِ َوَرس ول ه ُ، َعب د ه ُ َكاةُِ، َوإِيتَاءُِ الصَّ ُِ الزَّ مُِ ال بَي ِت، َوَحج   َوَصو 

 َرَمَضاَنُ«

‘ইেোসমর মভমত্ত িাাঁচমট, এ োক্ষয থদয়া থয, আল্লাহ তা‘আো 

োড়া েমতযকাসরর থকাসনা মা‘বুদ থনই এবং মুহাম্মদ োল্লাল্লাহু 

‘আোইমহ ওয়াোল্লাম আল্লাহর রােূে, োোত প্রমতষ্ঠা করা, 

যাকাত প্রদান করা, বাইতুল্লাহর হজ করা এবং রমযাসনর 

মেয়াম িােন করা।’12 বুখারী ও মুেমেম।  

 

 বুখারী: ৮; মুসলিম: ১৬। 



 

 

মুেমেসম ‘রমযাসনর থরাযা রাখা’ এরির ‘বাইতুল্লায় হজ করা’ 

এভাসব এসেসে। 

• রমযাসনর মেয়াসমর বযািাসর েকে মুেমেম ঐকমতয 
থিােণ কসরসেন থয, এটা ফরয। এটা ইেোসম স্পষ্টত 
অকাটয ইজমা।  

েুতরাং থয বযমক্ত মেয়াম ফরয হওয়াসক অস্বীকার করসব থে 
কাসফর হসয় যাসব। তখন তাসক তাওবা করসত বো হসব। 
যমদ তাওবা কসর, মেয়াসমর ফরমযয়যাত স্বীকার কসর তসব 
ভাসো কর্া অনযর্ায় কামফর ও মুরতাদ হওয়ার কারসণ তাসক 
হতযা করা হসব। তাসক মৃতুযর ির থগােে থদয়া হসব না এবং 
কাফন িরাসনা হসব না, তার নামাসয জানাযা িড়া হসব না 
এবং তার জনয রহমসতর থদা‘আ করা হসব না। তাসক 
মুেমেমসদর করবস্থাসন দাফন করা হসব না। থকবে দূরবতথী 
থকাসনা স্থাসন তার জনয কবর খনন করা হসব এবং দাফন 
করা হসব, যাসত মানুে তার গমেত োসশর দুগথসন্ধ কষ্ট না িায় 
এবং তাসক থদসখ তার িমরবার িমরজনও থযন দুঃখ না িায়। 

o রমযাসনর মেয়াম মদ্বতীয় মহজরীসত ফরয হসয়সে। ফসে 
রােূেুল্লাহ োল্লাল্লাহু আোইমহ ওয়াোল্লাম নয় বের 
রমযাসনর মেয়াম িােন কসরসেন।  

• মেয়াম ফরয হসয়সে দুমট িযথাসয়: 



 

 

প্রর্ম িযথায়: প্রর্সম মেয়াম িােন মকংবা খাদয গ্রহণ উভসয়র 

অনুমমত মেে। তসব মেয়াম িােন উত্তম মেে।  

মদ্বতীয় িযথায়: িসর মেয়াম িােন বাধযতামূেক করা হয়। 

* বুখারী ও মুেমেসমর হাদীসে এসেসে, োেমা ইবসন 

আকওয়া রামদয়াল্লাহু ‘আনহু হসত বমণথত, মতমন বসেন: 

যখন এ আয়াত নামযে হে:  

ُ ِمسُۡ َطعَامُ  يَةُ فِدُۡ ۥُي ِطيق ونَه ُ لَِّذينَُٱ َوَعلَى ﴿  ]  ١٨٤: البقرة[ ﴾ ِكين 

‘আর যাসদর জনয তা কষ্টকর হসব, তাসদর কতথবয মফদয়া- 

একজন দমরদ্রসক খাবার প্রদান করা।’ {েূরা আে-বাকারা, 

আয়াত: ১৮৪} তখন যার ইিা থে মেয়াম ভে কসর মফদয়া 

প্রদান করত। মকন্তু যখন িরবতথী আয়াত নামযে হে, তখন 

তা রমহত হসয় থগে13।  

অর্থাৎ মনসের আয়াসতর মাধযসম িূবথবতথী আয়াসতর হুকুম রমহত 

হসয় থগে। আয়াতমট এই: 

مُۡفَلُۡ رَُلشَّهُۡٱ ِمنك مُ  َشِهدَُ فََمن﴿ ُ َعلَىَُٰ أَۡوُ َمِريًضُا َكانَُ َوَمُن ه ُ يَص   َسفَر 
نُۡ فَِعدَّةُ   ]  ١٨٥: رةالبق[ ﴾أ َخَرُه أَيَّامُ  م ِ

 

 বুখারী, ৪৫০৭; মুসলিম, ১১৪৫।  



 

 

‘েুতরাং থতামাসদর মসধয থয মােমটসত উিমস্থত হসব, থে থযন 

তাসত মেয়াম িােন কসর। আর থয অেুস্থ হসব অর্বা েফসর 

র্াকসব তসব অনযানয মদবসে েংখযা িূরণ কসর থনসব।’ {েূরা 

আে-বাকারা, আয়াত: ১৮৫} এর মাধযসম আল্লাহ তা‘আো 

মেয়াম িােনসক বাধযতামূেক কসর অবকাশ রমহত কসর থদন।  

• আর মেয়াম ততক্ষণ ফরয হসব না, যতক্ষণ রমযান মাে 
প্রমামণত না হয়। তাই মাে শুরু হওয়ার আসগই োওম 
শুরু করা যাসব না। রােূেুল্লাহ োল্লাল্লাহু ‘আোইমহ 
ওয়াোল্লাম বসেসেন:  

مُِ َرَمَضانَُ أََحد ك مُ  يَتَقَدََّمنَُّ َلَُ» مُ  بَِصو  َمي ِن، أَوُ  يَو  ُ يَو   ك ونَُيَُ أَنُ  إَِلَّ
لُ  ومُ  َكانَُ َرج  َمه ، يَص  مُ  َصو  َمُ« ذَِلكَُ فَل يَص   اليَو 

‘সতামাসদর থকউ থযন রমযাসনর আসগর এক বা দুই মদন 

মেয়াম িােন না কসর, তসব িূবথ থর্সক কাসরা মেয়াম িােসনর 

অভযাে র্াকসে, থে ওই মেয়াম িােন করসত িারসব।’14 

o দু’মট মবেসয়র থকাসনা একমট ঘটসে রমযাসনর আগমন বুো 
যাসব:   

প্রর্ম মবেয়: নতুন চাাঁদ থদখা থগসে।  

- থযমন আল্লাহর বাণী:  
 

 বুখারী: ১৯১৪; অনুরূপ মুসলিম: ১০৮২। 



 

 

مُۡفَلُۡ رَُلشَّهُۡٱ ِمنك مُ  َشِهدَُ فََمن ﴿  ]  ١٨٥: البقرة[ ﴾ ه ُ يَص 

‘েুতরাং থতামাসদর মসধয থয মােমটসত উিমস্থত হসব, থে থযন 

তাসত মেয়াম িােন কসর।’ {েূরা আে-বাকারা, আয়াত: ১৮৫}  

- হাদীসে রসয়সে, আবূ হুরায়রা রামদয়াল্লাহু ‘আনহু থর্সক 
বমণথত, রােূেুল্লাহ োল্লাল্লাহু আোইমহ ওয়াোল্লাম বসেন:   

وُا ال ِهََللَُ أَي ت مُ رَُ إِذَا»  «فَص وم 

‘যখন থতামরা রমযাসনর চাাঁদ থদখসব, তখন মেয়াম িােন 

করসব।’15 

• তসব প্রসতযক বযমক্তর জনয চাাঁদ থদখা শতথ নয়; বরং 
একজন মনভথরসযাগয িুরুে োক্ষয মদসে েকসের ওির 
মেয়াম িােন জরুরী হসব। 

• চাাঁদ থদখার োক্ষয গ্রহণসযাগয হওয়ার শতথ হসো:  
োক্ষযদাতা বযমক্ত প্রাপ্ত বয়স্ক, বুমদ্ধমান, মুেমেম, দৃমষ্ট শমক্ত 

েম্পন্ন এবং তার আমানতদারীতার কারসণ মবশ্বস্ত হসত হসব 

তর্া তার েংবাসদর গ্রহণসযাগযতা র্াকসত হসব।  

- অতএব, নাবাসেসগর চাাঁদ থদখার োক্ষয গ্রহণসযাগয হসব না। 
কারণ থে মবশ্বস্ত নয়। 

- আর িাগসের োক্ষযও নাবাসেসগর মত গ্রহণসযাগয নয়। 

 

 বুখারী: ১৯০৫; মুসলিম: ১০৮১। 



 

 

- কামফসরর োক্ষয দ্বারাও মাসহ রমযান োবযস্ত ও প্রমামণত 
হসব না। 

- কারণ আবদুল্লাহ ইবন আব্বাে রামদয়াল্লাহু আনহুমা বসেন:  

ُ اب نُِ َعنُِ َرابِيُ  َجاءَُ: لَُقَا َعبَّاس  ُِ إِلَُى أَع   َوَسلََّم، َعلَي هُِ للا ُ َصلَّى النَّبِي 

 َرَمَضاَنُ، يَع نُِي َحِديثِهُِ فِي ال َحَسنُ  قَالَُ ال ِهََلَل، َرأَي تُ  إِن ِي: فَقَالَُ

َهد ُ»: فَقَالَُ ُ إِلَهَُ ََلُ أَنُ  أَتَش  ،: قَالَُ ، ّللاَّ « إَِلَّ َهد ُ»: قَالَُ نَعَم   أَنَُّ أَتَش 

دًامُ  ِ؟« َرس ولُ  َحمَّ ،: قَالَُ ُ، ّللاَّ ، يَا»: قَالَُ نَعَم  نُ  بََِلل   النَّاِسُ فِي أَذ ِ
وافَُ  َغدًاُ« ل يَص وم 

‘ইবসন আব্বাে রামদয়াল্লাহু ‘আনহুমা বসেন, একজন থবদুঈন 

রােূেুল্লাহ োল্লাল্লাহু ‘আোইমহ ওয়াোল্লাসমর েমু্মসখ এসে 

বেে, মনশ্চয়ই আমম (রমযাসনর) চাাঁদ থদসখমে। এ কর্া শুসন 

মতমন বেসেন, তুমম মক এ োক্ষয দাও থয, আল্লাহ োড়া আর 

থকাসনা ইোহ থনই? থে উত্তসর বেে, হযাাঁ। মতমন বেসেন, তুমম 

মক এ োক্ষয দাও থয, মুহাম্মাদ আল্লাহর রােূে? থে বেে, 

হযাাঁ। রােূেুল্লাহ োল্লাল্লাহু আোইমহ ওয়াোল্লাম বেসেন, থহ 

থবোে! তুমম থঘােণা মদসয় দাও, থোসকরা থযন আগামীকাে 

মেয়াম িােন কসর।’16 

- আর থয বযমক্ত মমর্যাবাদী মহসেসব প্রমেদ্ধ মকংবা অমধক 
 

 লিরলমযী: ৬১৯; আবূ দাউদ: ২৩৪০; ইবন মাজাহ: ১৬৫২। িসব শায়খ আিবানী হাদীসটিসক দুববি 

বসিসেন। দদখুন: ইরওয়াউি গ্ািীি: ৯০৭। 



 

 

তাড়াহুড়া কসর এমন মকংবা দৃমষ্টশমক্ত এমন দুবথে ও ক্ষীণ থয 

তার দ্বারা চাাঁদ থদখা অেম্ভব, এ ধরসনর বযমক্তর েংবাদ 

গ্রহণসযাগয হসব না। তাসদর দ্বারা মাসহ রমযাসনর চাাঁদ থদখার 

োক্ষয গ্রহণ করা যাসব না। কারণ তাসদর েতযতার বযািাসর 

েসন্দহ রসয়সে অর্বা মমর্যার মদকটাই অমধক প্রাধানয িাওয়া 

স্বাভামবক। 

 

• মবশ্বস্ত একজসনর োক্ষয দ্বারাই রমযান মাে প্রসবশ করা 
োবযস্ত ও প্রমামণত হসব। থযমন আবদুল্লাহ ইবন ‘উমার 
রামদয়াল্লাহু আনহুমা থর্সক বমণথত, মতমন বসেন: 

تُ  ال ِهََلَل، النَّاسُ  تََراَءى بَر  ُِ َرس ولَُ فَأَخ   َوَسلَّمَُ َعلَي هُِ للا ُ َصلَُّى ّللاَّ
ُِ َرس ولُ  فََصامَُ» َرأَي ت ه ُ أَن ُِي  النَّاسَُ َوأََمرَُ َسلََّمُ،وَُ َعلَي هُِ للا ُ َصلَُّى ّللاَّ
  «هُِيَامُِبِِصُ

“থোসকরা চাাঁদ থদখে, িরক্ষসণ আমম রােূেুল্লাহ রােূেুল্লাহ 

োল্লাল্লাহু ‘আোইমহ ওয়াোল্লামসক চাাঁদ থদখার েংবাদ মদসে 

মতমন মেয়াম িােন করসেন এবং থোকসদর মেয়াম িােসনর 

মনসদথশ মদসেন।’17 

o আর থয বযমক্ত মনমশ্চতভাসব চাাঁদ থদসখ, তার উমচৎ 
প্রশােনসক অবমহত করা।  

 

 দাসরমী: ১৭৩৩; হালকম: ১৫৪১। মুসলিসমর শিব  অনুযায়ী সহীহ।  



 

 

o এমমনভাসব থয শাওয়াে ও মজেহসজর চাাঁদ থদখসব, তারও 
উমচৎ প্রশােনসক অবমহত করা। কারণ এর োসর্ োওম, 
মফতর ও হজ এর ফরয আদায় হওয়া মনভথরশীে। আর 
“যা না হসে ফরয আদায় করা েম্ভব হয় না তাও ফরয 
মহসেসব মবসবমচত”।  

o থকাসনা বযমক্ত যমদ একা এত দূসর চাাঁদ থদসখ থয, দূরসত্বর 
কারসণ তার িসক্ষ প্রশােসনর কাসে েংবাদ থিৌঁোসনা েম্ভ্রম 
না হয়। তাহসে থে মনসজ মেয়াম িােন করসব এবং 
প্রশােসনর কাসে েংবাদ থিৌঁোসনার োধযমত থচষ্টা করসব। 

o যখন প্রশােসনর িক্ষ থর্সক থরমিও বা এ জাতীয় মকেুর 
মাধযসম চাাঁদ থদখার থঘােণা প্রদান করা হয়, রামযান মাে 
আগমসনর জনয বা রমযান মাে থশে হওয়ার বযািাসর থেটা 
অনুযায়ী আমে করা আবশযক। কারণ রাসের িক্ষ থর্সক 
থঘােণা আো শরীয়সতর প্রমাণ মহসেসব মবসবমচত হসব যার 
উির আমে করা ফরয।  

এ জনযই যখন রােূেুল্লাহ রােূেুল্লাহ োল্লাল্লাহু ‘আোইমহ 

ওয়াোল্লাসমর কাসে রমযান মাে প্রসবশ করার মবেয়মট োবযস্ত 

হসো তখন মতমন থবোে রামদয়াল্লাহু ‘আনহুসক মাে োবযস্ত 

হওয়ার মবেয়মট থঘােণা থদওয়ার মনসদথশ মদসয়মেসেন; যাসত 

তারা োওম িােন কসর। আর মতমন থে থঘােণাসক তাসদর 

জনয োওম িােসনর বাধযকারী মবধান মহসেসব গণয করসেন।  



 

 

* তাই শরয়ী িদ্ধমত অনুযায়ী চাাঁদ থদখা প্রমামণত হসে থেটাই 

ধতথবয হসব, চসের মবমবধ উদয়াস্থসের মবেয়মট ধতথবয হসব না, 

থকননা রােূেুল্লাহ োল্লাল্লাহু ‘আোইমহ ওয়াোল্লাম োওম 

রাখার মবধানমট চাাঁদ থদখার োসর্ েংমেষ্ট কসরসেন, চাাঁসদর 

মবমবধ উদয়াস্থসের োসর্ েমৃ্পক্ত কসরন মন। মতমন বসেন:   

وه ُ إِذَا» وا، َرأَي ت م  وه ُ َوإِذَا فَص وم  وا َرأَي ت م   « فَأَف ِطر 

‘যখন থতামরা (রামযাসনর) চাাঁদ থদখ, তখন মেয়াম িােন কর 

এবং যখন (শাওয়াসের) চাাঁদ থদখ, তখন মেয়াম ভে কর।’18 

* রােূেুল্লাহ োল্লাল্লাহু ‘আোইমহ ওয়াোল্লাম আরও বসেন:    

ِلَماِن، َشاِهدَانُِ َشِهدَُ َوإِنُ  » س  وُا م  واُ« فَص وم   َوأَف ِطر 

‘যমদ দু‘জন মুেমেম (চাাঁদ থদসখ) োক্ষয থদয়, তখন মেয়াম 

িােন কর এবং ভে কর।’19 

মদ্বতীয় মবেয়: রমযান তর্া নতুন মাে োবযস্ত হওয়ার জনয 

মদ্বতীয় িদ্ধমত হসি, আসগর মােসক ৩০ মদন িূণথ করা।  

 

 বুখারী: ১৯০০; মুসলিম: ১০৮০। 

 আহমদ ৪/৩২১, নং ১৮৮৯৫; নাসাঈ ১/৩০০-৩০১। 



 

 

থকননা চাে মাে কখসনা মত্রশমদসনর থবমশ বা ২৯ মদসনর কম 

হসত িাসর না। আরবী মাে কখসনা কখসনা ধারাবামহকভাসব 

দু’মাে, মতনমাে অর্বা চারমাে িযথন্ত মত্রশ মদসনর হসয় র্াসক। 

আবার কখসনা দু’মাে, মতনমাে অর্বা চারমাে িযথন্ত 

ধারাবামহকভাসব ঊনমত্রশ মদসনর হসয় র্াসক। মকন্তু োধারণত 

এক মাে, দু মাে িূণথ মত্রশ মদন হসেও তৃতীয় মাে কম অর্থাৎ 

ঊনমত্রশ মদসনর হসয় র্াসক।  

েুতরাং থকাসনা মাসের মত্রশমদন িূণথ হসে, শরীয়সতর হুকুম 

অনুযায়ী িরবতথী মােমট এসে থগসে বসে গণয হসব। যমদও 

চাাঁদ থদখা না যায়।  

* কারণ রােূেুল্লাহ োল্লাল্লাহু ‘আোইমহ বসেন:  

وا» يَتِهُِ ص وم  ؤ  وا ِلر  يَتِِه، َوأَف ِطر  ؤ  يَُ فَإِنُ  ِلر  رُ  َعلَي ك مُ  غ م ِ  فَع دُّوا الشَّه 
 ثَََلثِيَنُ«

‘সতামরা চাাঁদ থদসখ মেয়াম িােন করা এবং চাাঁদ থদসখ মেয়াম 

ভে কর। আকাশ যমদ থমঘািন্ন র্াসক, তখন ওই মাে মত্রশ 

মদন মহোসব গণনা কর।’20 

 

 মুসলিম: ১০৮১। 



 

 

* ইমাম বুখারীর শব্দ হসি,    

ِمل وُا َعلَي ك مُ  غ ب ِيَُ فَإِنُ  »   ثََلَثِيَن« َشع بَانَُ ِعدَّةَُ فَأَك 

‘চাাঁদ যমদ অজ্ঞাত র্াসক, তাহসে শাবান মােমট মত্রশমদন িূণথ 

কর।’21 

* েহীহ ইবসন খুযাইমা গ্রসন্থ আসয়শা রামদয়াল্লাহু ‘আনহা হসত 

বমণথত, মতমন বসেন,  

ُِ َرس ولُ  انَُكَُ»  ََلُ َمُا َشع بَانَُ ِمنُ  يَتََحفَّظ ُ َوَسلَّمَُ َعلَي هُِ للا ُ َصلَُّى ّللاَّ
ومُ  ث مَُّ َغي ِرِه، ِمنُ  يَتََحفَّظُ  يَةُِ يَص  ؤ   َعدَُّ هَُِعلَيُ  غ مَُّ فَإِنُ  َرَمَضاَن، ِلر 
ًمُا ثَََلثِينَُ  َصاَمُ« ث مَُّ يَو 

‘রােূেুল্লাহ োল্লাল্লাহু ‘আোইমহ ওয়াোল্লাম শাবান মােসক যত 

থবমশ মহোব করসতন, অনয মােসক তত থবমশ মহোব করসতন 

না। এরির মতমন চাাঁদ থদসখ রমযাসনর মেয়াম িােন করসতন। 

আর আকাশ থমঘািন্ন র্াকসে শাবান মােসক মত্রশ মদন মহোব 

কসর মেয়াম িােন করসতন।’22 

এেব হাদীে থর্সক প্রতীয়মান হয় থয, নতুন চাাঁদ থদখার িূসবথ 

মেয়াম িােন শুরু করা যাসব না, অতঃির যমদ চাাঁদ থদখা না 

 

 বুখারী: ১৯০৯। 

 ইবন খুযাইমা: ১/২০৩; আবূ দাউদ: ২৩২৫; দারা কুিনী ২/১৫৬। 



 

 

যায় তসব শাবান মােসক মত্রশ মদন িূণথ করসত হসব। অবশয 

শাবাসনর থে মত্রশতম মদনমটসত থকাসনাভাসবই োওম রাখা 

যাসব না, চাই রাসত আকাশ িমরষ্কার র্াকুক বা থমঘািন্ন। 

কারণ:  

* আম্মার রামদয়াল্লাহু ‘আনহু বসেন,  

مَُ َصامَُ َمنُ »  َصلَُّى القَاِسمُِ أَبَا َعَصى فَقَدُ  النَّاسُ  فِيهُِ يَش كُُّ الَِّذي اليَو 
 َوَسلََّمُ« َعلَي هُِ ّللاَّ ُ

‘থয বযমক্ত েসন্দসহর মদন মেয়াম িােন করে, থে আবূে 

কাসেম োল্লাল্লাহু ‘আোইমহ ওয়াোল্লাসমর নাফরমানী 

করে।’23 

থহ আল্লাহ! আমাসদরসক থহদায়াত অনুেরসণর তাওফীক দান 

করুন এবং ধ্বংে ও দুভথাসগযর উিকরণ-উিায়ামদ থর্সক দূসর 

রাখুন। আমাসদর এ রমযান মােসক আমাসদর জনয কেযাণ ও 

বরকতময় করুন। আর এ মাসে আমাসদর আিনার আনুগতয 

করার তাওফীক মদন এবং আিনার অবাধযতার ির্ থর্সক 

 

 আবূদাউদ: ২৩৩৪; লিরলমযী: ৬৮৬; নাসায়ী: ২১৮৮; আর বুখারী মু‘আল্লাকসূসত্র বর্বনা কসরসেন 

৪/১১৯ ফািহুি বারীসহ। 



 

 

দূসর রাখুন। থহ রাহমানুর রাহীম! অনুগ্রহ কসর আমাসদর, 

আমাসদর মাতা-মিতা ও েকে মুেমেমসক ক্ষমা করুন।  

থহ আল্লাহ! োোত ও োোম বেথণ করুন আমাসদর নবী 

মুহাম্মাসদর ওির, তাাঁর িমরবারবগথ, োহাবাসয় থকরাম ও 

মকয়ামত িযথন্ত আগত তাাঁসদর েুন্দরভাসব অনুেরণকারীসদর 

ওির।  



 

 

চতুর্থ আের 

রমযাসন মকয়ামুে োইসের মবধান 

 

েকে প্রশংো আল্লাহর জনয মযমন মনজ দয়ায় োমসন 

অগ্রেরমান িাগুসোসক োহাযয কসরন, আিন করুণায় 

ধ্বংেপ্রায় জীবনগুসোসক উদ্ধার কসরন এবং যাসক মতমন ইিা 

কসরন তাসক েহজতর ির্ জান্নাসতর রাস্তাসক েহজ কসর 

থদন, ফসে তাসক আমখরাসতর প্রমত আগ্রহী কসর থতাসেন। 

আমম তাাঁর স্তুমত গাই তাবৎ েুস্বাদ ও মবস্বাদ মবেসয়র জনয।  

আমম োক্ষয প্রদান কমর থয একমাত্র মতমন োড়া থকাসনা েতয 

ইোহ থনই; তাাঁর থকাসনা অংশীদার থনই, মতমন েম্মান ও 

প্রমতিমত্তর অমধকারী; প্রমতমট অন্তরই (তাাঁর োমসন) োমিত ও 

দুদথশাগ্রস্ত। আর আমম আরও োক্ষয থদই থয মুহাম্মদ তাাঁর 

বান্দা ও রােূে, মতমন প্রকাসশয ও থগািসন আিন রসবর মনসদথশ 

বাস্তবায়ন কসরসেন।   

আল্লাহ োোত ও োোম বমেথত করুন তাাঁর ওির, তাাঁর োর্ী 

আবূ বকসরর ওির যাসক ভ্রান্তসগাষ্ঠী তামতসয় মদসয়মেে, 

উমসরর ওির যার আত্মা মনসজই মনয়ন্ত্রণ করত মনসজসক, 



 

 

উেমাসনর ওির অসঢে অর্থ খরচকারী, আেীর ওির মযমন 

ঘন থেনাবামহনীর োসর্ েড়াইসয়ও প্রকৃত বীর কাসক বসে 

মচমনসয় মদসতন এবং অবমশষ্ট েব োহাবীর ওির আর তাসদর 

েুন্দর অনুোরীসদর উির, োমসন ধাবমান িাসয়র িদধ্বমন 

চেমান র্াকা িযথন্ত।     

o আমার ভাইসয়রা, আল্লাহ তা‘আো তাাঁর বান্দাসদর জনয 
মবমভন্ন ধরসনর ইবাদত প্রবতথন কসরসেন, তারা যাসত 
মবমভন্ন ইবাদত কসর থে অনুযায়ী থনকী অজথন করসত 
িাসর। যাসত কসর এক প্রকাসরর ইবাদসত মবরমক্ত থবাধ 
কসর অনয আমে থেসড় হতভাগয না হয়। এেব ইবাদসতর 
মসধয মকেু রসয়সে ফরয যাসত থকাসনা প্রকার কমমত বা 
ত্রুমট করা যাসব না। আবার মকেু রসয়সে নফে যা ফরসয 
িমরিূণথতা ও আল্লাহর দনকটয অজথসন েহায়ক। 

* এেব ইবাদসতর মসধয অনযতম হসো োোত। আল্লাহ 

তা‘আো বান্দাসদর ওির দদমনক িাাঁচ ওয়াক্ত োোত ফরয 

কসরসেন। যা কাযথত িাাঁচ হসেও মীযাসনর িাল্লায় িঞ্চাশ। 

আল্লাহ তা‘আো নফে োোতসক ফরয োোসতর ক্ষমতিূরণ 

এবং তার দনকটয োসভর মাধযম মস্থর কসরসেন।  

o এেব নফে োোসতর অনযতম হসি:  



 

 

• মকেু েুন্নাত োোত, যা ফরয োোসতর েসে েমৃ্পক্ত। 
থযমন, ফজসরর ফরয োোসতর িূসবথ দু’রাকাত, থযাহসরর 
ফরসযর িূসবথ চার রাকাত ও িসর দু’রাকাত। মাগমরসবর 
ফরসযর ির দু’রাকাত ও এশার ফরসযর ির দু’রাকাত।  

• আর এেব (ফরয োড়া অনযেব) নফে োোসতর অনযতম 
হসো োোতুে োইে (রাসতর োোত বা তাহািুদ)  

* যা আদায়কারীসদর প্রশংো কসর আল্লাহ তা‘আো 

বসেন: 

دُٗ ِلَرب ِِهمُۡ يَبِيت ونَُ لَِّذينَُٱوَُ ﴿  ]  ٦4: الفرقان[ ﴾ ٦٤ ُامَُٗوقِيََُٰ اس جَّ

‘আর যারা তাসদর রসবর জনয মেজদারত ও দণ্ডায়মান হসয় 

রামত্র যািন কসর।’ {েূরা আে-ফুরকান, আয়াত: ৬৩}  

* আল্লাহ তা‘আো আরও বসেসেন:  
ن وب ه مُۡ تَتََجافَىَُٰ ﴿ مُۡ ع ونَُيَدُۡ َمَضاِجعُِۡلُٱ َعنُِ ج  ُا ُاَوَطَمعُٗ افَُٗخۡوُ َربَّه   َوِممَّ

مُۡنَََُٰرَزقُۡ ُنَفُۡ لَمُ تَعُۡ فَََلُ ١٦ ي نِفق ونَُ ه  ا ُ س  ن لَه م ِفيَُأ خُۡ مَّ ةُِ م ِ  َءُ َجَزا ُ ي نُ أَعُۡ ق رَّ
 ]  ١٧  ،١٦: السجدة[ ﴾ ١٧ َمل ونَُيَعُۡ َكان وا ُ بَِما

‘তাসদর িাশ্বথসদশ মবোনা থর্সক আোদা হয়। তারা ভয় ও 

আশা মনসয় তাসদর রবসক িাসক। আর আমম তাসদরসক থয 

মরযক দান কসরমে, তা থর্সক তারা বযয় কসর। অতঃির 

থকাসনা বযমক্ত জাসন না তাসদর জনয থচাখ জুড়াসনা কী মজমনে 



 

 

েুমকসয় রাখা হসয়সে, তারা যা করত, তার মবমনময়স্বরূি।’ 

{েূরা আে-োজদাহ, আয়াত: ১৬-১৭} 

* রােূেুল্লাহ োল্লাল্লাহু ‘আোইমহ ওয়াোল্লাম বসেন: 
ََلةِ، َوأَف َضلُ  »  اللَّي ِلُ« َصََلة ُ ال فَِريَضِة، بَع دَُ الصَّ

‘ফরয োোসতর ির অমধক ফযীেতিূণথ হে রাসতর 

োোত।’24 

* রােূেুল্লাহ োল্লাল্লাহু ‘আোইমহ ওয়াোল্লাম অনযত্র 

বসেন:  
، أَيَُّهُا يَُا» وُا السَََّلَم، أَف ش وا النَّاس  ِعم  َحاَمُ، َوِصل وا الطَّعَاَمُ، َوأَط  َر   اْل 

ل وُا نِيَامُ  َوالنَّاسُ  َوَصلُّوُا ُ« ال َجنَّةَُ تَد خ   بَِسََلم 

‘সহ থোক েকে! োোসমর প্রোর ঘটাও, গরীব-দুঃখীসদর 

খাদয দান কর, আত্মীয়তার বন্ধন অটুট রাখ, রাসত যখন মানুে 

ঘুমমসয় র্াসক, তখন োোত আদায় কত, তাহসে মনরািসদ 

জান্নাসত প্রসবশ করসব।’25 

 

 মুসলিম: ১১৬৫।  

 আহমাদ ৫/৪১৫; লিরলমযী ২৪৫৮; হালকম: ৩/১৩, ৪/১৬০; এবং সহীহ বসি উসল্লখ কসরসেন আর 

যাহাবী িা সমথবন কসরসেন।  



 

 

• োোতুে মবতর; যা োোতুে োইে তা রামত্রর োোসতর  
একমট অংশ। যার েবথমনে িমরমাণ এক রাকাত। আর 
েসবথাচ্চ এগাসরা রাকাত।  

o অতএব থকবে এক রাকাত মবতরও িড়া যায়। রােূেুল্লাহ 
োল্লাল্লাহু ‘আোইমহ ওয়াোল্লাম বসেন: 

ُ« بَِواِحدَة ُ ي وتِرَُ أَنُ  أََحبَُّ َمنُ  »  فَل يَف عَل 

‘সয মবতর োোত এক রাকাত আদায় করসত যায়, থে থযন 

এক রাকাত আদায় কসর।’26 

o মবতর োোত মতন রাকাতও িড়া যায়। রােূেুল্লাহ োল্লাল্লাহু 
‘আোইমহ ওয়াোল্লাম বসেন:  

 « فَل يَف عَلُ  بِثَََلثُ  رَُي وتُِ أَنُ  أََحبَُّ َوَمنُ  »

‘সয মতন রাকাত মবতর িড়সত চায় থে থযন মতন রাকাত 

িসড়।’27 

তসব থকউ যমদ এক োোসম মবতর োোত থশে করসত চায়, 

তাও িারসব। কারণ;  

* ত্বহাবী রমহমাহুল্লাহ বণথনা কসরসেন:  

 

 আবূ দাউদ: ১৪২২; নাসায়ী: ১৭১২। 

 আবূ দাউদ: ১৪২২; নাসায়ী: ১৭১২। 



 

 

 مُ ي َسل ُِ لَمُ ,  َرَكعَاتُ  بِثَََلثَُ أوتر عنُه للُا رضُي الخطاُب بنَُ ع مر أنَُّ
ُ  آِخِرِهنَُّ فُِي إَِلَّ

‘উমর রামদয়াল্লাহু ‘আনহু মতন রাকাত মবতর িসড়সেন ও 

েবথসশসে োোম মফমরসয়সেন।’28 

অবশয থকউ যমদ দু’রাকাত িসড় োোম মফমরসয় তৃতীয় রাকাত 

িড়সত চায়, তসব তাও িারসব। থকননা; 

* বুখারী নাসফ‘ থর্সক বণথনা কসরন:  

مُ  َكانَُ ع َمرَُ ب نَُ للاُِ َعب دَُ أَنَُّ عَةُِ بَي نَُ ي َسل ِ ك  عَتَي نُِ الرَّ ك   ال ِوت رُِ فُِي َوالرَّ
رَُ َحتَُّى  .َحاَجتِهُِ بِبَع ِضُ يَأ م 

‘আবু্দল্লাহ ইবসন উমর রামদয়াল্লাহু ‘আনহুমা মতন রাকাত মবতর 

োোসতর দু’রাকাত আদাসয়র ির োোম মফমরসয়সেন। 

এমনমক মতমন প্রসয়াজসন থকাসনা মনসদথশও মদসতন।’29  

o থতমমন িাাঁচ রাকাত মবতর োোতও আদায় করা যায়, তসব 
এেব রাকাত একসত্র আদায় করসব, েবথসশে দবঠসকই শুধু 
বেসত হসব এবং োোম মফরাসনা যাসব।  

* কারণ রােূেুল্লাহ োল্লাল্লাহু ‘আোইমহ ওয়াোল্লাম বসেন:  

 

 ত্বহাবী: ১৭৪২। 

 বুখারী: ৯৯১। 



 

 

ُ ي وتِرَُ أَنُ  أََحبَُّ فََمنُ  » س  ُ« بَِخم   فَل يَف عَل 

‘থয মবতর িাাঁচ রাকাত আদায় করসত চায়, থে থযন িাাঁচ 

রাকাত আদায় কসর।’30 

* অনুরূিভাসব ‘আসয়শা রামদয়াল্লাহু আনহা থর্সক বমণথত, মতমন 

বসেন,  

َرةَُ ثَََلثَُ ي لُِاللَُّ ِمنَُ ي َصل ِي َوَسلَّمَُ َعلَي هُِ للا ُ َصلَّى للاُِ َرس ولُ  َكانَُ»  َعش 
عَةً، ، ذَِلكَُ ِمنُ  ي وتِرُ  َرك  س  ِلسُ يَُ ََلُ بَِخم  ءُ  فُِي ج  ُ َشي   آِخِرَهاُ« فُِي إَِلَّ

. 

‘‘রােূেুল্লাহ োল্লাল্লাহু ‘আোইমহ ওয়াোল্লাম রাসত থতসরা 

রাকাত োোত আদায় করসতন; তন্মধয হসত িাাঁচ রাকাত 

মবতর আদায় করসতন, যার থশসেই শুধু মতমন দবঠক 

করসতন।’31 

o থতমমন িাাঁচ রাকাসতর নযায় একসত্র োত রাকাত মবতরও 
আদায় করা যাসব।  

* থযমন উসম্ম োোমা রামদয়াল্লাহু আনহা বসেন,  

 

 আবূ দাউদ: ১৪২২; নাসায়ী: ১৭১২। 

 মুসলিম: ৭৩৭। 



 

 

ُِ َرس ولُ  َكانَُ» ُ بَِسب ع ُ ي وتِرُ  َوَسلَّمَُ َعلَي هُِ للا ُ َصلَّى ّللاَّ س   ََلُ َوبَِخم 
ُ« َوََلُ بَِسََلمُ  بَي نَه نَُّ يَف ِصلُ   بَِكََلم 

‘রােূেুল্লাহ োল্লাল্লাহু ‘আোইমহ ওয়াোল্লাম কখনও োত 

রাকাত আবার কখনও িাাঁচ রাকাত মবতর োোত আদায় 

করসতন। তাসত োোম-কাোসমর মাধযসম মবরমত মদসতন 

না।’32  

o থতমমন নয় রাকাত মবতরও একসত্র আদায় করা যাসব; 
তন্মসধয অষ্টম রাকাসত বেসব, থেখাসন তাশাহহুদ ও থদা‘আ 
িড়সব মকন্তু োোম না মফমরসয়ই নবম রাকাসতর জনয 
দাাঁড়াসব, তারির নবম রাকাত িড়ার ির বসে তাশাহহুদ 
ও থদা‘আ কসর োোম মফরাসব।  

* থযমন আসয়শা রামদয়াল্লাহু ‘আনহার হাদীসে রসয়সে:  

عَُ ي َصل ُِي كانوَُ» ِلسُ  ََلُ َرَكعَاتُ  تِس  ُ فِيَهُا يَج   فَيَذ ك رُ  الثَّاِمنَِة، فُِي إَِلَّ
َمد ُ للاَُ  التَّاِسعَةَ، يفَي َصل ُِ يَق ومُ  ث مَُّ ي َسل ِم ُ، َوََلُ يَن َهضُ  ث مَُّ َويَد ع وه ، ه َُويَح 
َمد ه ُ للاَُ فَيَذ ك رُ  يَق ع د ُ مَُّث ُ مُ  ث مَُّ َويَد ع وه ، َويَح  ِليًما ي َسل ِ ِمع نَاُ« تَس     ي س 

‘মতমন নয় রাকাত োোত আদায় করসতন, অষ্টম রাকাসত 

বেসতন এবং আল্লাহর মযমকর, প্রশংো ও থদা‘আ করসতন 

তর্া তাশাহহুদ িড়সতন। অতঃির উঠসতন এবং োোম না 

মফমরসয়ই দাাঁমড়সয় থযসতন। এরির নবম রাকাত আদায় 
 

 আহমদ: ৬/৩২১, নং ২৬৪৮৬; নাসায়ী: ১৭১৫; ইবসন মাজাহ্ ১১৯২। 



 

 

করসতন, এরির বেসতন এবং আল্লাহর মযমকর, প্রশংো ও 

থদা‘আ তর্া তাশাহহুদ িসড় আমাসদর শুমনসয় োোম 

থফরাসতন।’33  

o অনুরূিভাসব এগার রাকাত োোতও আদায় করা যাসব। 
এমতাবস্থায় ইিা করসে প্রমত দু’রাকাসত োোম মফরাসনা 
যাসব আর েবসশসে এক রাকাসতর মাধযসম মবতর আদায় 
করা যাসব।  

* থযমন ‘আসয়শা রামদয়াল্লাহু ‘আনহা থর্সক বমণথত হাদীসে 

রসয়সে, মতমন বসেন:  

َغُيَفُ  أَنُ  بَي نَُ َما ي َصل ِي، َوَسلَّمَُ َعلَي هُِ للا ُ َصلَُّى النَّبِيُُّ َكانَُ»  ِمنُ  ر 
ِر، إِلَى ال ِعَشاءُِ َصََلةُِ دَى ال فَج  َرةَُ إِح  عَةً، َعش   اث نَتَي ِنُ، ك ل ُِ فُِي مُ ي َسل ُِ َرك 
 « بَِواِحدَة ُ َوي وتِرُ 

‘রােূেুল্লাহ োল্লাল্লাহু ‘আোইমহ ওয়াোল্লাম ইশা ও ফজসরর 

োোসতর মধযবতথী েমসয় এগার রাকাত োোত আদায় 

করসতন, যার প্রমত দু’রাকাসত োোম মফরাসতন। মতমন 

েবথসশসে এক রাকাসতর মাধযসম মবতর আদায় করসতন।’34 
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অর্বা ইিা করসে প্রর্সম চার রাকাত, তারির চার রাকাত 

আদায় করসতন এবং থশসে মতন রাকাত োোত আদায় 

করসতন। কারণ:  

* ‘আসয়শা রামদয়াল্লাহু ‘আনহা থর্সক বমণথত, মতমন বসেন,  

بَعَُ ي َصل ُِي لُموس عليُه للا صلُى النبُي كاُن» ، أَر  أَلُ  فََلَُ َرَكعَات   تَس 
نِِهنَُّ َعنُ  س  ، ح  بَعًا، ل ُِيي صَُ ث مَُّ َوط وِلِهنَّ أَلُ  فََلَُ أَر  نِِهنَُّ َعنُ  تَس  س   ح 

،  «ثََلَثًُا ي َصل ِي ث مَُّ َوط وِلِهنَّ

‘রােূেুল্লাহ োল্লাল্লাহু ‘আোইমহ ওয়াোল্লাম চার রাকাত োোত 

আদায় করসতন, তা কত েুন্দর ও দীঘথ করসতন, তা কত 

েুন্দর ও দীঘথ মেে, থে েম্পসকথ মজজ্ঞাো কসরা না। তারির 

িুনরায় চার রাকাত োোত আদায় করসতন, তা কত েুন্দর 

ও দীঘথ করসতন, তা কত েুন্দর ও দীঘথ মেে, থে েম্পসকথ 

মজজ্ঞাো কসরা না। অতঃির মতমন মতন রাকাত োোত আদায় 

করসতন।’35 

* হাম্বেী ও শাসফয়ী ফকীহগণ বসেন, এক তাশাহহুসদ এগার 

রাকাত মবতর অর্বা দু’ তাশাহহুসদ মবতর আদায় করা জাসয়য, 
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যার থশে তাশাহহুসদর িূসবথর রাকাসতও একমট তাশাহহুদ 

হসব।  

o তসব রমযাসন োোতুে োইসের স্বতন্ত্র মকেু দবমশষ্টয ও 
মযথাদা রসয়সে। কারণ রােূেুল্লাহ োল্লাল্লাহু ‘আোইমহ 
ওয়াোল্লাম বসেসেন : 

تَِسابًا، إِيَمانًُا َرَمَضانَُ قَامَُ َمنُ »  ذَن بِِهُ« ِمنُ  تَقَدَّمَُ َمُا لَه ُ غ ِفرَُ َواح 

‘সয বযমক্ত রমযাসন ঈমাসনর েসে ও োওয়াসবর আশায় রাত 

থজসগ োোত আদায় করসব, তার িূসবথর েকে (েগীরা) গুনাহ 

মাফ কসর থদয়া হসব।36 

এখাসন ‘ঈমাসনর েসে’ অর্থাৎ আল্লাহর প্রমত ঈমান থরসখ এবং 

তার িক্ষ হসত থয োওয়াব রাখা হসয়সে তাসত মবশ্বাে থরসখ।  

আর ‘োওয়াসবর আশায়’ অর্থাৎ থকবে থনকীর আশায় করা 

হসব, থোক থদখাসনা, েুনাম অজথন, েম্পদ বা েম্মান োসভর 

আশায় না হওয়া। 
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বস্তুত ‘মকয়াসম রমযান’ এমট রমযাসনর রামত্রসত োোসত 

দাাঁড়াসনাসক বুোয়; চাই থেটা প্রর্ম রাসত থহাক বা থশে রাসত। 

েুতরাং বুো থগে থয,  

o তারাবীর োোতও মক্বয়াসম রমযাসনর অন্তভুথক্ত। তাই উমচত 
হসো, তারাবীর োোতসক গুরুত্ব থদয়া এবং এর মাধযসম 
আল্লাহর কাসে োওয়াব ও প্রমতদাসনর আশা ও আগ্রহ 
প্রকাশ করা। এ োোতুত্ তারাবীহ থতা হাসতসগানা 
কসয়কমট রামত্র মাত্র। েুসযাগ চসে যাওয়ার িূসবথই বুমদ্ধমান 
ঈমানদার বযমক্ত এ েুসযাগ গ্রহণ করসব। 

o তারাবীহ শসব্দর অর্থ মবশ্রাম করা। তারাবীহসক এজনয 
তারাবীহ বো হয়; কারণ থোসকরা এ োোত বহু দীঘথাময়ত 
কসর আদায় করত। তাই যখনই চার রাকাত োোত থশে 
করত তখনই তারা একটু আরাম বা মবশ্রাম কসর মনত। 

o েবথপ্রর্ম আল্লাহর নবী োল্লাল্লাহু আোইমহ ওয়াোল্লাম 
মেমজসদ (নববীসত) তারাবীহর োোত েুন্নত মহসেসব চােু 
কসরন। তারির উম্মসতর ওির ফরয হসয় যাবার 
আশংকায় মতমন এ োোত থেসড় থদন। 

* বুখারী ও মুেমেসম রসয়সে:  

ِمنِينَُ أ م ُِ َعائَِشةَُ َعنُ  ؤ  ُِ َرس ولَُ أَنَُّ: َعن َها ّللاَّ ُ َرِضيَُ الم   للا ُ َصلَُّى ّللاَّ
ِجِد، فِي لَي لَةُ  ذَاتَُ َصلَّى َوَسلَّمَُ َعلَي هُِ ُ، بَِصَلَتِهُِ فََصلَُّى الَمس   ث مَُّ نَاس 
، فََكث رَُ القَابِلَِةُ، ِمنَُ َصلَّى تََمع وا ث مَُّ النَّاس   أَوُِ الثَّاِلثَةُِ اللَّي لَةُِ ِمنَُ اج 



 

 

ابِعَِة، جُ  فَلَمُ  الرَّ ر  ُِ َرس ولُ  إِلَي ِهمُ  يَخ  ا َوَسلََّمُ، َعلَي هُِ للا ُ َصلَُّى ّللاَّ  فَلَمَّ
بَحَُ نَع نِي َولَمُ  َصنَع ت مُ  الَِّذُي َرأَي تُ  قَدُ »: قَالَُ أَص  وجُِ ِمنَُ يَم  ر   إِلَي ك مُ  الخ 
ُ  َرَمَضاَنُ« فِي َوذَِلكَُ َعلَي ك مُ  ت ف َرضَُ أَنُ  َخِشيتُ  أَن ِي إَِلَّ

‘আমু্মে মু’মমনীন ‘আসয়শা রামদয়াল্লাহু ‘আনহা থর্সক বমণথত, 

রােূেুল্লাহ োল্লাল্লাহু ‘আোইমহ ওয়াোল্লাম থকাসনা এক রাসত 

মেমজসদ োোত আদায় করসেন, থোকজনও তার েসে 

োোত আদায় করে। িরবতথী রাসতও মতমন োোত আদায় 

করসেন, তাসত থোকজন আসরা বৃমদ্ধ থিে। তৃতীয় মকংবা 

চতুর্থ রাসত অসনক থোসকর েমাগম হে। মকন্তু থে রাসত 

রােূেুল্লাহ োল্লাল্লাহু ‘আোইমহ ওয়াোল্লাম উিমস্থত হসেন না। 

েকাসে মতমন বেসেন, থতামরা যা কসরে, তা আমম থদসখমে। 

মকন্তু থতামাসদর ওির এ োোত ফরয হসয় যাওয়ার ভসয় 

আমম উিমস্থত হইমন। ‘বণথনাকারী বসেন, ঘটনামট রমযান 

মাসে ঘসটমেে।’37 

হাদীসে আসরা বমণথত আসে: 

نَُا: قَالَُ ذَر ُ  أَبُِي َعنُ  م  ُِ َرس ولُِ َمعَُ ص   فَلَمُ  َوَسلَّمَُ هَُِعلَيُ  ّللاَّ ُ َصلَّى ّللاَّ
ِر، ِمنَُ َسب عُ  بَِقيَُ َحتَّى بِنَاُ، ي َصل ُِ  اللَّي ِلُ، ث ل ثُ  ذََهبَُ َحتَّى بِنَُا فَقَامَُ الشَّه 
رُ  ذََهبَُ َحتَّى الَخاِمَسِة، فِي بِنَا َوقَامَُ السَّاِدَسِة، فُِي بِنَا يَق مُ  لَمُ  ث مَُّ  َشط 
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ُِ َرس ولَُ يَا: لَه ُ فَق ل نَا اللَّي ِل،  إِنَّه ُ»: فَقَالَُ َهِذِه؟ لَي لَتِنَُا بَِقيَّةَُ نَفَّل تَنَا لَوُ  ،ّللاَّ
ُ« قِيَامُ  لَه ُ ك تِبَُ يَن َصِرفَُ َحتَُّى اِْلَمامُِ َمعَُ قَامَُ َمنُ   لَي لَة 

‘আবূ যর মগফারী রামদয়াল্লাহু ‘আনহু বণথনা কসরন, আমরা 

রােূেুল্লাহ োল্লাল্লাহু ‘আোইমহ ওয়াোল্লাসমর েসে মেয়াম 

িােন করমেোম। (এর মসধয) রমযাসনর োতমদন বামক 

র্াকার িূবথ িযথন্ত (প্রর্ম ২৩ মদন) মতমন আমাসদর মনসয় 

োোত আদায় কসরন মন। বামক োতমদসনর প্রর্ম রাসতর এক 

তৃতীয়াংশ িযথন্ত মতমন আমাসদর মনসয় োোত আদায় করসেন। 

তারির েষ্ঠ রাসত আমাসদর মনসয় োোত আদায় করসেন না। 

িঞ্চম রাসতর অধথাংশ িযথন্ত িুনরায় আমাসদর মনসয় োোত 

আদায় করসেন। আমরা বেোম, ইয়া রােূেুল্লাহ োল্লাল্লাহু 

‘আোইমহ ওয়াোল্লাম বামক রাসত যমদ আমাসদর মনসয় নফে 

োোত আদায় করসতন? রােূেুল্লাহ োল্লাল্লাহু ‘আোইমহ 

ওয়াোল্লাম উত্তসর বেসেন, মনশ্চয়ই থয বযমক্ত ইমাসমর েসে 

থশে িযথন্ত োোত আদায় করসব, তার আমেনামায় োরারাত 

োোত আদাসয়র োওয়াব থেখা হসব।’38  

• মবতর োোতেহ তারাবীর েংখযা কত হয় তা মনসয় 
োেসফ োমেহীসনর মসধয মতসভদ রসয়সে।  
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থকউ বসেন ৪১ রাকাত, থকউ ৩৯ রাকাত, থকউ ২৯, থকউ 

২৩, আবার থকউ ১৩, এবং থকউ বসেন ১১ রাকাত। এেব 

মতামসতর মসধয ১১ অর্বা ১৩ রাকাসতর মতামত অগ্রগণয।  

* কারণ, ‘আসয়শা রামদয়াল্লাহু ‘আনহা থর্সক বমণথত, তাসক 

প্রশ্ন করা হে, রমযাসন রােূেুল্লাহ োল্লাল্লাহু ‘আোইমহ 

ওয়াোল্লাসমর োোত থকমন (কত রাকাত) মেে? মতমন 

বেসেন, 

دَُى ُىَعلَُ َغي ِرهُِ فُِي َوَلَُ َرَمَضانَُ فُِي يَِزيد ُ َكانَُ َما» َرةَُ إِح  عَةًُ َعش   َرك 
» 

‘রমযান এবং রমযাসনর বাইসর ১১ রাকাসতর থবমশ মেে না।’39  

* অনুরূি ইবসন আব্বাে রামদয়াল্লাহু ‘আনহুমা থর্সক বমণথত, 

মতমন বসেন,   

ُِا َصَلَة ُ َكانَتُ » عَةًُ« َعش َرةَُ ثَُثََلَُ َوَسلَّمَُ َعلَي هُِ للا ُ َصلَُّى لنَّبِي   َرك 
 اللَّي لُِ من يَع نُِي

‘রােূেুল্লাহ োল্লাল্লাহু ‘আোইমহ ওয়াোল্লাসমর োোত ১৩ 

রাকাত মেে।’ অর্থাৎ রাসত40। 
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 বুখারী: ১১৩৮। 



 

 

* অনুরূি মুওয়াত্তায় োসয়ব ইবন ইয়াযীদ রামদয়াল্লাহু আনহু 

থর্সক বমণথত, মতমন বসেন,   

 نَّاِسُِلل يَق وَمُا أَنُ  الدَّاِريَُّ َوتَِميًمُا َكع بُ  ب نَُ أ بَيَُّ ال َخطَّابُِ ب نُ  ع َمرُ  رَُأَمَُ
دَُى َرةَُ بِإِح  عَةًُ َعش   َرك 

‘উমর ইবনুে খাত্তাব রামদয়াল্লাহু ‘আনহু উবাই ইবন কা‘আব 

ও তামীমুোরী রামদয়াল্লাহু ‘আনহুসক থোকসদর ১১ রাকাত 

োোত িড়াসত মনসদথশ মদসয়সেন।’41 

• োোসফ োসেহীন তর্া থনককার িূবথেুরীরা তারাবীহ খুব 
েম্বা থকরাসত আদায় করসতন।  

* থযমন োসয়ব ইবন ইয়ামযদ রামদয়াল্লাহু ‘আনহু বসেন:  

ُِ َعلَى نَع تَِمد ُ ك نَّا َحتَّى بِال ِمئِيَن، يَق َرأ ُ ال قَاِرئُ  َكانَُ  ط ولُِ ِمنُ  ال ِعِصي 
 .ال ِقيَامُِ

‘ক্বারীগণ শত শত আয়াত িড়সতন। এমনমক আমরা দীঘথ 

রাকাসতর কারসণ োমঠর ওির ভর মদসয় োোত আদায় 

করতাম।’42   

 

 মুয়াত্তা মাসিক: ১/১৩৬, ১৩৭।  

 পূবববিী হাদীসসর অংশ।  



 

 

মকন্তু আজসকর মদসনর মানুে এর মবিরীত কসর। তারা অসনক 

দ্রুতগমতসত তারাবীহ োোত আদায় কসর; যার ফসে শামন্ত ও 

ধীর-মস্থরতার োসর্ োোত আদায় করা যায় না। অর্চ ধীর-

মস্থরতা ও শামন্তর োসর্ োোত আদায় করা োোসতর 

থরাকনেমূসহর একমট; যা বযতীত োোত মবশুদ্ধ হয় না।  

তারা এ গুরুত্বিূণথ থরাকনমটসক নষ্ট কসর এবং তারা তাসদর 

মিেসনর দুবথে, অেুস্থ ও বৃদ্ধ বয়েী মুেমল্লসদর কষ্ট থদয়। এসত 

মনসজসদর উির যুেুম কসর এবং অনযসদর উিরও যুেুম কসর 

র্াসক। 

উোমাসয় থকরাম রাসহমাহুমুল্লাহ বসেন, মুকতাদীগণ নামাসযর 

েুন্নত আদায় করসত িাসর না এমন দ্রুতগমতসত ইমাসমর 

োোত িড়াসনা মাকরূহ। তাহসে ওয়ামজব তরক করসত বাধয 

হয় এমন দ্রুততা অবেম্বন করসে মকরূি হসব!? আমরা 

আল্লাহর কাসে  এরূি কাজ থর্সক আশ্রয় চাই।  

o িুরুেসদর জনয তারাবীহর োোসতর জামাত উসিক্ষা করা 
উমচৎ নয়। যতক্ষণ ইমাম তারাবীহ ও মবতর থশে না 
কসরন, ততক্ষণ িযথন্ত প্রস্থান করসব না; যাসত োরারাত 
দাাঁমড়সয় োোত আদাসয়র োওয়াব িাওয়া যায়।  



 

 

o যমদ মমহোসদর দ্বারা বা মমহোসদর জনয থফৎনার আশংকা 
না র্াসক, তাহসে মেমজসদ তারাবীহর জামাসত মমহোসদর 
উিমস্থত হওয়া জাসয়য।  

* কারণ, রােূেুল্লাহ োল্লাল্লাহু ‘আোইমহ ওয়াোল্লাম বসেন:    

نَع وا َلَُ» ُِ إَِماءَُ تَم  ُِ« َمَساِجدَُ ّللاَّ  ّللاَّ

‘সতামরা আল্লাহর বান্দীসদর (নারীসদর) মেমজসদ আেসত বাধা 

মদও না।’43 

* তাোড়া এটা োোসফ োমেহীসনর আমেও বসট। তসব শতথ 

হসো: িদথার েসে আেসত হসব। থখাোসমো, েুগমদ্ধ বযবহার 

কসর, উচ্চ আওয়াজ কসর এবং থেৌন্দযথ প্রদশথন কসর আো 

দবধ নয়। কারণ, আল্লাহ তা‘আো বসেসেন: 

ُ ِزينَتَه نَُّ ِدينَُي بُۡ َوََلُ ﴿  ]  ٣١: النور[ ﴾ َهاُ ِمنُۡ َظَهرَُ َمُا إَِلَّ

‘আর যা োধারণত প্রকাশ িায় তা োড়া তাসদর থেৌন্দযথ তারা 

প্রকাশ করসব না।’ {েূরা আন-নূর, আয়াত: ৩১} 

 

 বুখারী: ৯০০; মুসলিম: ৪৪২। ইবন উমর রালদয়াল্লাহু আনহুমার হাদীসস বলর্বি। 



 

 

অর্থাৎ থবারকা, েম্বা চাদর বা এ জাতীয় থিাশাক বযবহাসরর 

িরও যা স্বাভামবকভাসব প্রকাশ িায়, তাসত থকাসনা ক্ষমত থনই। 

কারণ তা েুকাসনা বা আবৃত করা েম্ভবও নয়।  

তাোড়া রােূেুল্লাহ োল্লাল্লাহু ‘আোইমহ ওয়াোল্লাম নারীসদর 

ঈসদর োোসত অনুমমত মদসে উসম্ম আমতয়া রামদয়াল্লাহু 

‘আনহা বেসেন,  

دَانَا للاُِ َرس ولَُ يَا ،ِجل بَا لََهُا يَك ونُ  ََلُ إِح  َها»: قَالَُ ب  ت َها ِلت ل بِس   ِمنُ  أ خ 
 ِجل بَابَِهاُ«

‘সহ আল্লাহর রােূে! আমাসদর কারও কারও থতা থবারকা 

থনই। (তাহসে থে কী করসব?) মতমন বেসেন, ‘তার থকাসনা 

থবান তাসক মনজ থবারকােমূহ থর্সক একমট থবারকা 

িরাসব।’44   

o নারীসদর জনয েুন্নত হসো: তারা িুরুেসদর থিেসন কাতার 
বাাঁধসব এবং তাসদর থর্সক দূরত্ব অবেম্বন করসব। েবথসশে 
কাতারগুসোয় দাাঁড়াসব। কারণ তাসদর থবোয় উত্তম 
কাতাসরর মবসবচনা িুরুেসদর উসটা।  

 

 বুখারী: ৩৫১; মুসলিম: ৮৯০।  



 

 

* কারণ, আবূ হুরায়রা রামদয়াল্লাহু ‘আনহু থর্সক বমণথত হসয়সে, 
রােূেুল্লাহ োল্লাল্লাহু ‘আোইমহ ওয়াোল্লাম বসেন:  

ف وفُِ َخي رُ » َجالُِ ص  ل َها،أَُ الر ِ َها وَّ َها، َوَشرُّ ف وفُِ َوَخي رُ  آِخر   الن َِساءُِ ص 
َها، َهُا آِخر  ل َهاُ« َوَشرُّ  أَوَّ

‘িুরুেসদর জনয উত্তম হে প্রর্ম কাতার এবং মন্দ হে 

থিেসনর কাতার। আর নারীসদর জনয উত্তম হে থিেসনর 

কাতার এবং মন্দ হে প্রর্ম কাতার।’45 

o নারীগণ ইমাসমর োোম মফরাসনার িরিরই ঘসর মফসর 
যাসব। ওযর োড়া মবেম্ব করসব না।  

* কারণ, উসম্ম োোমা রামদয়াল্লাহু ‘আনহা বসেন:  

ُِ َرس ولُ  َكانَُ»  ِحينَُ اءُ الن ِسَُ قَامَُ َسلَّمَُ إِذَا َوَسلَّمَُ َعلَي هُِ للا ُ َصلَُّى ّللاَّ
ِليَمه ، يَق ِضُي ك ثُ  تَس  : قَالَُ ، «يَق ومَُ أَنُ  قَب لَُ يَِسيًرا َمقَاِمهُِ فِي ه وَُ َويَم 

لَمُ  َوّللاَّ ُ - نََرُى  أَنُ  قَب لَُ الن َِساء ، يَن َصِرفَُ ِلَكيُ  َكانَُ ذَِلكَُ أَنَُّ - أَع 
َجالُِ ِمنَُ أََحد ُ ي د ِرَكه نَُّ  الر ِ

‘রােূেুল্লাহ োল্লাল্লাহু ‘আোইমহ ওয়াোল্লাম যখন োোম 

মফরাসতন, তখন োোম থশে করার েসে েসে নারীগণ 

দাাঁমড়সয় থযসতন। মতমন দাাঁড়াসনার িূসবথ োমানয মকেুক্ষণ বসে 

র্াকসতন। বণথনাকারী ইবন মশহাব যুহরী বসেন, আমার মসন 
 

 মুসলিম: ৪৪০।  



 

 

হয় (আল্লাহই ভাসো জাসনন) থেটা এজনয করসতন, যাসত 

নারীরা িুরুেসদর থবর হওয়ার িূসবথ মফসর থযসত িাসর।’46 

থহ আল্লাহ! ঐ েকে (িূবথবতথী) থোকসদর থযভাসব আমে 

করার তাওফীক মদসয়সেন থতমমনভাসব আমাসদরও আমে 

করার তাওফীক মদন। থহ দয়াময় প্রভু! আমাসদর মিতা-মাতা 

এবং েকে মুেমেমসক ক্ষমা করুন। দরূদ ও োোম বেথণ 

করুন আমাসদর নবী মুহাম্মাদ ও তাাঁর বংশধর ও েকে 

োহাবীর ওির।   

  

 

 বুখারী: ৮৭০। 



 

 

িঞ্চম আের 

কুরআন মতোওয়াসতর ফযীেত 

 

েকে প্রশংো আল্লাহর জনয মযমন তাাঁর দরজার মদসক আহ্বান 

কসরন, যাসক চান মতমন েমঠক িসর্র মদশা থদন, মনসজর 

মকতাব নামযসের মধয মদসয় মযমন থনয়ামতধনয কসরন, থয 

মকতাব ‘মুহকাম’ ও ‘মুতাশামবহ’ েংবমেত, ফসে যাসদর অন্তসর 

রসয়সে েতযমবমুখ প্রবণতা তারা মুতাশামবহ্ আয়াতগুসোর 

থিেসন থেসগ র্াসক। আর যারা জ্ঞাসন িমরিক্ক, তারা বসে, 

আমরা এগুসোর প্রমত ঈমান আনোম। আমম তাাঁর প্রশংো 

কমর এ জনয থয মতমন আমাসক েুিসর্র েন্ধান মদসয়সেন এবং 

এর উিায়-উিকরণ েহজেভয কসরসেন।  

আর োক্ষয মদমি থয একমাত্র আল্লাহ োড়া থকাসনা েতয ইোহ 

থনই, তাাঁর থকাসনা শরীক থনই, এমন োক্ষয মদমি যা দ্বারা 

আমম তাাঁর শামস্ত থর্সক নাজাত প্রতযাশা কমর, আমম আরও 

োক্ষয মদমি থয মুহাম্মদ তাাঁর বান্দা ও রােূে, মযমন িৃমর্বীসত 

আগমন ও িৃমর্বী থর্সক গমনকাসে কাযথসক্ষসত্র মেসেন েবসচ 

িূণথাে মানুে।  



 

 

দরূদ বমেথত থহাক তাাঁর ওির, গাসর থহরায় তার িরম েেী 

থশ্রষ্ঠ োহাবী আবূ বকসরর ওির, উমসরর ওির যার মাধযসম 

আল্লাহ তাাঁর দীনসক েম্মামনত কসরসেন এবং দুমনয়াসক তার 

দ্বারা অমবচে থরসখসেন, উেমাসনর ওির মযমন মনজ বাোয় ও 

মনজ মমহরাসব শহীদ হসয়সেন, আেীর ওির মযমন ইেমী 

মবেসয়র জমটেতা মনরেন ও অপ্রকাশয গূঢ় মবেয় 

উসন্মাচনকারী, আর নবীর িমরবার-িমরজন ও েকে োহাবীর 

ওির যারা তাাঁর মপ্রয়জন মেসেন। আর তাাঁর উির যর্াযর্ 

োোম প্রদান করুন।  

o আমার ভাইসয়রা!  
* আল্লাহ তা‘আো বসেসেন:  

بَُ يَۡتل ونَُ ٱلَِّذينَُ إِنَُّ﴿ ُِ ِكتََٰ وا ُ ٱللَّ ةَُٱلصَُّ َوأَقَام  ا َوأَنفَق وا ُ لَوَٰ مُۡ ِممَّ ه  ُا َرَزۡقنََٰ  ِسر ٗ
ونَُ َوَعََلنِيَةُٗ َرةُٗ يَۡرج  مُۡ ٢٩ ب ورَُتَُ لَُّن تَِجَٰ وَره مُۡ ِلي َوف ِيَه  ُن َويَِزيدَه ُم أ ج   م ِ
 ]  ٣٠  ،٢٩: فاطر[ ﴾ ٣٠ َشك ور ُ َغف ور ُ إِنَّه ۥُ فَۡضِلِهۦ ُ 

‘যারা আল্লাহর মকতাব িাঠ কসর, োোত কাসয়ম কসর, আমার 

থদয়া মরমযক থর্সক থগািসন ও প্রকাসশয বযয় কসর, তারাই 

আশা করসত িাসর এমন বযবোর, যা কখসনা ক্ষমতগ্রস্ত হসবনা, 

কারণ আল্লাহ তাসদর কসমথর িূণথ প্রমতদান থদসবন এবং মনজ 



 

 

অনুগ্রসহ আসরা অমধক দান করসবন। মতমন ক্ষমাশীে ও 

দয়ােু।’ {েূরা আে-ফামতর, আয়াত: ২৯-৩০}  

• আল্লাহর মকতাসবর মতোওয়াত দু’প্রকার। যর্া- 
১। প্রর্ম প্রকার: হুকমী মতোওয়াত। এটা হসো আল্লাহর 

কর্াসক মবশ্বাে করা, তাাঁর মনসদথশ থমসন মনসয় তাাঁর মনমেদ্ধ 

মবেয়েমূহ থর্সক বজথন কসর মকতাব তর্া আে কুরআসনর 

েকে হুকুম-আহকাম বাস্তবায়ন করা। এ মবেসয় অনয আেসর 

মবস্তামরত আসোচনা আেসব ইনশাআল্লাহ। 

২। মদ্বতীয় প্রকার: শামব্দক মতোওয়াত। এটা হসো আে 

কুরআন িাঠ করা। এর ফযীেসতর বযািাসর কুরআন ও েুন্নাহ 

হসত অসনক দেীে প্রমাণ রসয়সে। ফযীেত হয়সতা িুরা 

কুরআসনর বযািাসর আবার হয়সতা মনমদথষ্ট থকাসনা েূরার 

বযািাসর রসয়সে আবার কখসনা হয়সতা মনমদথষ্ট থকাসনা 

আয়াসতর বযািাসর রসয়সে। 

* থযমন বুখারী ও মুেমেসম উেমান ইবন আফফান রামদয়াল্লাহু 

আনহু থর্সক বমণথত হসয়সে, নবী োল্লাল্লাহু আোইমহ 

ওয়াোল্লাম বসেসেন:  

ك مُ » آنَُ تَعَلَّمَُ َمنُ  َخي ر   َوَعلََّمه ُ« الق ر 



 

 

“থতামাসদর মসধয েসবথাত্তম ওই বযমক্ত মযমন কুরআন মাজীদ 

মশক্ষা কসরন এবং অনযসক মশক্ষা থদন।”47  

* বুখারী ও মুেমেসম আসরা বমণথত হসয়সে আসয়শা রামদয়াল্লাহু 

আনহা থর্সক, মতমন বসেন, রােূেুল্লাহ োল্লাল্লাহু ‘আোইমহ 

ওয়াোল্লাম বসেসেন:   

آنُِ ال َماِهرُ » آنَُ يَق َرأ ُ َوالَِّذى ال بََرَرةُِ ال ِكَرامُِ السَّفََرةُِ َمعَُ بِال ق ر   ال ق ر 
َرانُِ لَه ُ َشاقُ  َعلَي هُِ َوه وَُ فِيهُِ َويَتَتَع تَعُ   .« أَج 

“আে-কুরআসন দক্ষ ও িমণ্ডত বযমক্তবগথ েম্মামনত িুণযবান 

থফসরশতাসদর েসে র্াকসবন। থয বযমক্ত কুরআন আটসক 

আটসক মতোওয়াত কসর এবং তা তার জনয কষ্টকর হয়, তার 

জনয দু’মট প্রমতদান রসয়সে।”48  

দুমট প্রমতদাসনর প্রর্মমট হসো: মতোওয়াসতর, মদ্বতীয়মট হসো: 

িাঠকারীর কসষ্টর।  

 

 বুখারী: ৫০২৭। 

 বুখারী: ৪৯৩৭; মুসলিম: ৭৯৮। 



 

 

* অনুরূিভাসব বুখারী ও মুেমেসম আবু মূো আে-আশ‘আরী 

রামদয়াল্লাহু আনহু থর্সক বমণথত, রােূেুল্লাহ োল্লাল্লাহু ‘আোইমহ 

ওয়াোল্লাম বসেসেন:   

ِمنُِ َمثَلُ » ؤ  آنَُ يَق َرأ ُ الَِّذي الم  ِة، َكَمثَلُِ الق ر  جَّ َها اْل ت ر   ي ِبُ طَُ ِريح 
َها ، َوَطع م  ِمنُِ َوَمثَلُ  َطي ِب  ؤ  آنَُ يَق َرأ ُ َلَُ الَِّذي الم  َرةُِ، َمثَلُِكَُ الق ر   التَّم 

َهُا لََها ِريحَُ َلَُ ، َوَطع م  ل و   « ح 

“থয মুমমন কুরআন মতোওয়াত কসর তার দৃষ্টান্ত কমোসেবুর 

মত, যা েুস্বাদু ও েুঘ্রাণযুক্ত। আর থয মুমমন কুরআন 

মতোওয়াত কসর না, তার দৃষ্টান্ত থখজুসরর নযায় যার থকাসনা 

ঘ্রাণ থনই মকন্তু তার স্বাদ মমমষ্ট।”49  

* তাোড়া েহীহ মুেমেসম আবূ উমামা রামদয়াল্লাহু ‘আনহু হসত 

বমণথত, মতমন বসেন, রােূেুল্লাহ োল্লাল্লাহু ‘আোইমহ ওয়াোল্লাম 

বসেসেন,  

آنَُ اق َرء وا» مَُ يَأ تُِي فَإِنَّه ُ ال ق ر  َحابِهُِ َشِفيعًُا يَاَمةُِال قُِ يَو   . «ِْلَص 

“থতামরা কুরআন মতোওয়াত কর। থকননা কুরআন 

মকয়ামসতর মদন মতোওয়াতকারীর জনয েুিামরশ করসব।”50  

 

 বুখারী: ৫৪২৭; মুসলিম: ২৪৩।  

 মুসলিম: ৮০৪।  



 

 

* অনুরূিভাসব েহীহ মুেমেসম উকবা ইবন ‘আসমর 

রামদয়াল্লাহু ‘আনহু হসত বমণথত, রােূেুল্লাহ োল্লাল্লাহু ‘আোইমহ 

ওয়াোল্লাম বসেসেন,  

 للاُِ ِكتَابُِ ِمنُ  آيَتَي نُِ يَق َرأ ُ أَوُ  فَيَع لَم ، ال َمس ِجدُِ إِلَى َحد ك مُ أَُ يَغ د و أَفَََلُ»
، َعزَُّ ، ِمنُ  لَه ُ َخي رُ  َوثَََلثُ  نَاقَتَي ِن، ِمنُ  لَه ُ َخي رُ  َوَجلَّ بَعُ  ثَََلث   َوأَر 
بَع ، ِمنُ  لَه ُ َخي رُ  دَاِدِهنَُّ َوِمنُ  أَر  بِِلُ« ِمنَُ أَع  ِ  اْل 

“সতামাসদর থকউ মক এরূি করসত িার না থয, েকাসে 

মেমজসদ মগসয় মহান আল্লাহ্ র মকতাব থর্সক দুসটা আয়াত 

জানসব অর্বা িড়সব; এটা তার জনয দু’থটা উেীর তুেনায় 

উত্তম। আর মতনমট আয়াত মতনমট উেী থর্সক উত্তম, চারমট 

আয়াত চারমট উেী থর্সক উত্তম। আর (শুধু উেীই নয়, বরং 

একইোসর্) েমেংখযক উট োভ করা থর্সকও তা উত্তম 

হসব।”51  

* তদ্রূি েহীহ মুেমেসম আবু হুরায়রা রামদয়াল্লাহু আনহু বমণথত  

হাদীসে রসয়সে, মতমন বসেন, মনশ্চয় নবী োল্লাল্লাহু ‘আোইমহ 

ওয়াোল্লাম বসেসেন:  

 

 মুসলিম: ৮০৩।  



 

 

تََمعَُ َما» مُ  اج  ُِ ب ي وتُِ ِمنُ  بَي تُ  فُِي قَو  ُِ ابَُِكتَُ يَت ل ونَُ تَعَالَى، ّللاَّ  ّللاَّ
، َويَتَدَاَرس ونَه ُ م  ُ بَي نَه  َمة ُ، ِشيَت ه مُ َوغَُ ينَة ُ،السَّكُِ َعلَي ِهمُ  نََزلَتُ  إَِلَّ ح   الرَّ

مُ   ِعن دَه ُ« فِيَمنُ  ّللاَّ ُ َوذََكَره مُ  ال َمََلئَِكة ُ، َوَحفَّت ه 

“যখন আল্লাহর থকাসনা ঘসর (মেমজসদ) থোকজন একমত্রত 

হসয় কুরআন মতোওয়াত কসর এবং মনসজসদর মাসে তা 

অধযয়ণ কসর, তখন তাসদর ওির প্রশামন্ত অবতীণথ হয়, 

আল্লাহর রহমত তাসদরসক আবৃত কসর রাসখ, থফসরশতাগণ 

তাসদর থবষ্টন কসর রাসখন এবং আল্লাহ তাাঁর কাসে অবমস্থত 

থফসরশতাসদর কাসে তাসদর আসোচনা কসরন।”52  

* তাোড়া আসরা এসেসে, রােুেুল্লাহ োল্লাল্লাহু ‘আোইমহ 

ওয়াোল্লাম বসেসেন:  

آَن، َهذَا تَعَاَهد وا» دُ  نَف سُ  فََوالَِّذي ال ق ر  َحمَّ  ِمنَُ تَفَلُّتًُا أََشدُُّ وَُلَهُ  بِيَِدهُِ م 
بِلُِ ِ  . ع ق ِلَها« فُِي اْل 

“থতামরা কুরআসনর যর্াযর্ যত্ন নাও, তা মহফাযত ও েংরক্ষণ 

কর। ওই েত্তার শির্! যার হাসত মুহাম্মাসদর জীবন, অবশযই 

উট তার রমশ থর্সক থযমন দ্রুত িামেসয় যায় তার থচসয়ও 

আসরা তীব্র থবসগ এ কুরআন চসে যায়। (অর্থাৎ কুরআসনর 

 

 মুসলিম: ২৬৯৯; আবু দাউদ, ১৪৫৫।  



 

 

প্রমত যত্নবান না হসে কুরআন িৃমত থর্সক দ্রুত চসে 

যাসব।)”53  

* রােূে োল্লাল্লাহু আোইমহ ওয়াোল্লাম আরও বসেন:  

يَُ وَُه ُ بَلُ  َوَكي َت، َكي تَُ آيَةَُ نَِسيتُ  أََحد ك مُ  يَق لُ  ََلُ»  «ن س ِ

“সতামাসদর থকউ থযন না বসে আমম অমুক অমুক আয়াত 

ভুসে থগমে। বরং তাসক ভুমেসয় থদয়া হসয়সে।’54 

হাদীসে نسيُت ‘আমম ভুসে থগমে’ এ কর্া বেসব না এজনয থয, 

এসত কসর কুরআন মুখস্থ করার ির গুরুত্বহীনতার কারসণ 

ভুসে থগসে বুো যায়। তাই এভাসব বো যাসব না। 

* অনুরূি আবু্দল্লাহ ইবন মােউদ রামদয়াল্লাহু ‘আনহু থর্সক 

বমণথত, রােুেুল্লাহ োল্লাল্লাহু ‘আোইমহ ওয়াোল্লাম বসেসেন:  

فًُا قََرأَُ َمنُ » ُِ ِكتَابُِ ِمنُ  َحر  ثَاِلَهاُ، بِعَش رُِ َوالَحَسنَة ُ َحَسنَة ُ، بِهُِ فَلَه ُ ّللاَّ  أَم 
، الُم أَق ولُ  ََلُ ف  فُ  أَِلفُ  َولَِكنُ  َحر  فُ حَُ َوََلمُ  َحر  ُ« َوِميمُ  ر  ف   َحر 

“থয বযমক্ত কুরআসনর একমট হরফ (অক্ষর) িাঠ করসব, তাসক 

একমট থনকী প্রদান করা হসব। আর প্রমতমট থনকী দশগুণ বৃমদ্ধ 

 

 বুখারী: ৫০৩৩; মুসলিম: ৭৯১। অথবাৎ একটু গ্াসফি ও কুরআসনর প্রলি অযত্নবান হসি কুরআন মুখস্থ 

দথসক দ্রুি চসি যাসব। 

 মুসলিম: ৭৯০।  



 

 

করা হসব। আমম বমে না থয, আমেফ-োম-মীম একমট হরফ। 

বরং আমেফ একমট হরফ, োম একমট হরফ, মীম একমট 

হরফ।”55  

* আবু্দল্লাহ ইবন মােউদ রামদয়াল্লাহু ‘আনহু হসত আসরা বমণথত 

আসে, মতমন বসেন:  

آنَُ َهذَا إِنَُّ» ُِ َمأ د بَة ُ ال ق ر  تََطع ت مُ  َمُا َمأ د بَتِهُِ ِمنُ  اق بَل وافَُ ّللاَّ  َهذَُا إِنَُّ اس 
آنَُ ِ، َحب لُ  ال ق ر  ، َوالنُّورُ  ّللاَّ بِين  فَاءُ  ال م  َمة ُ النَّافِعُ  َوالش ِ  تََمسَّكَُ ِلَمنُ  ِعص 
تَع تََب، يَِزيغُ  ََلُ تَبِعَه ، ِلَمنُ  َجاة َُونَ بِِه، م ، يَع َوجُُّ َوََلُ فَي س   َوََلُ فَي قَوَّ
لَقُ  َوََلُ َعَجائِب ه ، ن قَِضيتَُ ، َكث َرةُِ ِمنُ  يَخ  د ِ َُ فَإِنَُّ ات ل وه ُ الرَّ ك مُ  ّللاَّ ر   يَأ ج 

فُ  ك لَُّ تََِلَوتِهُِ َعلَى ، َعش رَُ َحر  ُ، الم ولُ أَق ُ ََلُ إِن ُِي أََمُا َحَسنَات  ف   َحر 
فُ  أَِلفُ  َولَِكنُ  فُ  َوََلمُ  َحر  فُ  َوِميمُ  َحر   . «َحر 

‘মনশ্চয়ই এ কুরআন আল্লাহর দস্তরখান। থতামরা যর্ােম্ভব 

তার দস্তরখান থর্সক গ্রহণ কর। এ মহাগ্রন্থ আে-কুরআন 

আল্লাহর মজবুত রমশ, েুদীপ্ত থজযামত, উত্তম মনরাময়কারী, থয 

তা আাঁকসড় ধরসব তার জনয কুরআন ত্রাতা, থয অনুেরণ কসর 

তা তার জনয নাজাত ও মুমক্তর মাধযম। থে েতয থর্সক 

এমনভাসব মবচুযত হসব না থয তাসক ভৎথেনা করা হসব। থে 

বক্র িসর্ এমনভাসব যাসব না থয তাসক থোজা করসত হসব। 

 

 লিরলমযী: ২৯১০। 



 

 

কুরআসনর মবিসয়র থশে থনই। অমধক িুনরাবৃমত্তর কারসণ তা 

িুরাতন হয় না (অর্থাৎ কুরআসনর আয়াসতর িুনরাবৃমত্ত হসেও 

তাসত নতুনত্ব খুাঁসজ িাওয়া যায়। কারণ তার আসবদন 

মচরন্তন।) থতামরা কুরআন মতোওয়াত কসরা, কারণ আল্লাহ 

থতামাসদরসক মতোওয়াতকৃত প্রমতমট হরসফর মবমনমসয় দশমট 

কসর থনকী থদসবন। থজসন রাখ, আমম বমে না আমেফ-োম-

মীম একমট হরফ, বরং আমেফ একমট, োম একমট, এবং মীম 

একমট হরফ।”56 

o আমার ভাইসয়রা! এই হসো আে-কুরআন িাসঠর 
ফযীেত। অল্প আমসে অমধক োওয়াব, তসব তা শুধু থে 
থোসকর জনযই থয আল্লাহর েন্তুমষ্ট ও তাাঁর িক্ষ থর্সক 
োওয়াব কামনা কসর। েুতরাং প্রতামরত ও প্রবমঞ্চত থেই 
বযমক্ত থয কুরআসনর বযািাসর দশমর্েয প্রদশথন কসর। আর 
থে থোকই থতা ক্ষমতগ্রস্ত থয োভ এমনভাসব হাতোড়া 
হসয় থগসে থয থে থেটাসক আর কামটসয় উঠসত িাসর মন। 
এই থয ফযীেতেমূসহর থঘােণা থদওয়া হসয়সে তার থগাটা 
কুরআনসকই শামমে কসর।  

 

 হাদীসটির সূত্র দুববি। যা হাসকম িার মুস্তাদরাসক বর্বনা কসরসেন, ১/৫৫৫, হাদীস নং ২০৪০। ইবনুি 

জাওযী রহ. বসিন, এটি রাসূি সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাসমর হাদীস নয়, সম্ভবি এটি আবদুল্লাহ ইবন 

মাসঊদ রালদয়াল্লাহু ‘আনহুর উলি। [আি-ইিাি আি-মুিানালহয়া: ১/১০১]  



 

 

o আর কুরআসনর েুমনমদথষ্ট েূরার ফযীেসতর বযািাসরও 
অসনক হাদীে বমণথত রসয়সে।  

• থেেসবর মসধয েূরা ফাসতহা অনযতম:  
* েহীহ বুখারীসত আবু োঈদ ইবনুে মু‘আল্লা রামদয়াল্লাহু 

আনহু হসত বমণথত, নবী োল্লাল্লাহু আোইমহ ওয়াোল্লাম তাসক 

বেসেন: 

َظمُ  ِهيَُ س وَرةًُ َْل َعل َِمنَّكَُ» آنُِ فِي س وَرة ُ أَع  د ُ قَالَُ ال ق ر  ُِ ال َحم   َرب ُِ لِلَّ
آنُ َوال ق ُ ال َمثَانُِي السَّب عُ  ِهيَُ ال عَالَِمينَُ  .«أ وتِيت ه ُ الَِّذي ال عَِظيمُ  ر 

‘অবশযই আমম থতামাসক কুরআসনর বড় েূরামট থশখাসবা। 

থেটা হসো েূরা আে-ফাসতহা ‘‘আেহামদু মেল্লামহ রামব্বে 

আোমীন’’ এটাই ‘োব‘উে মাোনী’ (বা বারবার িমঠত ৭মট 

আয়াত) এবং মহা কুরআন যা আমাসক থদওয়া হসয়সে।”57 

* েূরা ফামতহার এ ফযীেসতর কারসণই োোসতর মসধয এ 

েূরা িাঠ করা োোসতর রুকন মহসেসব োবযস্ত হসয়সে; যা 

োড়া োোত শুদ্ধ হয় না। নবী োল্লাল্লাহু আোইমহ ওয়াোল্লাম 

বসেসেন: 

 . ال ِكتَابُِ بِفَاتَِحةُِ يَق َرأ ُ لَمُ  ِلَمنُ  َصََلةَُ ََلُ

 

 বুখারী: ৫০০৬।  



 

 

‘েূরা ফামতহা থয বযমক্ত িড়ে না তার োোতই িূণথ হসব না।’58 

* আবূ হুরাইরা রামদয়াল্লাহু ‘আনহু থর্সক বমণথত, মতমন বসেন, 

রােূে োল্লাল্লাহু আোইমহ ওয়াোল্লাম বসেসেন: 

 يقولها «ِخدَاجُ  فَِهُي ال ِكتَابُِ بِفَاتَِحةُِ فِيَها يَق َرأ ُ لَمُ  َصََلةًُ َصلَُّى َمنُ »
َمامُِ َوَراءَُ نَك ونُ  إِنَُّا ه َري َرةَُ ِْلَبِي فَِقيلَُ .ثَََلثًا ِ  فُِي بَِها اق َرأ ُ فَقَالَُ ،اْل 

 ... نَف ِسكَُ

“সয বযমক্ত এমন থকাসনা োোত িড়ে যাসত থে েূরা ফামতহা 

িাঠ কসর মন থেটা অেমূ্পণথ।” কর্ামট মতমন মতনবার 

বসেসেন। তখন  আবূ হুরায়রা রামদয়াল্লাহু ‘আনহুসক মজজ্ঞাো 

করা হসো, আমরা ইমাসমর থিেসন র্াকসে কী করসবা? মতমন 

বেসেন:  তখন তা মসন মসন িাঠ করসব।’59 

• অনুরূি েুমনমদথষ্ট েূরার মসধয েূরা বাকারা ও েূরা আসে 
ইমরান অনযতম।  

* নবী োল্লাল্লাহু ‘আোইমহ ওয়াোল্লাম বসেসেন: 

َراَوي نُِ اق َرء وا» ه  َرانَُ آلُِ َوس وَرةَُ ال بَقََرةَُ الزَّ َمُا ِعم  مَُ تَأ تِيَانُِ فَإِنَّه   يَو 
َما ال ِقيَاَمةُِ َما أَوُ  َغَماَمتَانُِ َكأَنَّه  َمُا أَوُ  َغيَايَتَانُِ َكأَنَّه  قَانُِ َكأَنَّه   ِمنُ  فِر 

 

 বুখারী: ৭৫৬; মুসলিম: ৩৯৪।  

 মুসলিম: ৩৯৫।  



 

 

انُِ افََُّصوَُ َطي رُ  َحابِِهَمُا َعنُ  ت َحاجَّ  فَإِنَُّ ال بَقََرةُِ س وَرةَُ اق َرء وا أَص 
ذََها َكَها بََرَكة ُ أَخ  َرة ُ َوتَر  تَِطيع َها َوََلُ َحس   «ال بََطلَة ُ تَس 

“সতামরা যাহরাওয়াইন তর্া িুষ্পদ্বয় িাঠ কসরা, তা হসো েূরা 

বাকারা ও েূরা আসে ইমরান। কারণ এ দুসটা েূরা মকয়ামসতর 

মদন দু’মট থমঘমাোর নযায় অর্বা দু’দে িামখর োাঁসকর মসতা 

োমরবদ্ধভাসব উড়সব এমতাবস্থায় থয, তারা তাসদর িাঠকসদর 

িক্ষ মনসয় বাক-মবতণ্ডা করসব। (জাহান্নাম থর্সক বাাঁচাসনার 

জনয অর্বা জাহান্নাসমর মফমরশতা যাবামনয়াসদর োসর্)। 

থতামরা েূরা বাকারা িাঠ কসরা। কারণ তা গ্রহণ (করা বা 

মুখস্থ) করায় রসয়সে বরকত আর তা িমরতযাগ করায় রসয়সে 

িমরতাি। আর থকাসনা ‘বাতাো’ অর্থাৎ জাদুকর এটা অজথন 

করসত িাসর না।’60  

* আবু হুরাইরা রামদয়াল্লাহু আনহু হসত বমণথত, নবী োল্লাল্লাহু 

‘আোইমহ ওয়াোল্লাম বসেসেন :  

ل ه ُ ََلُ البَقََرة ُ فِيهُِ ت ق َرأ ُ الَِّذُي البَي تَُ إِنَُّ» ُ« يَد خ   الشَّي َطان 

 

 মুসলিম: ৮০৪।  



 

 

‘সয ঘসর েূরা বাকারা িাঠ করা হয় থেখাসন শয়তান প্রসবশ 

কসর না।’61 

আর শয়তান এজনয ঘসর প্রসবশ কসর না; কারণ তাসত 

আয়াতুে কুরেী রসয়সে। 

* আর রােূেুল্লাহ োল্লাল্লাহু আোইমহ ওয়াোল্লাম থর্সক মবশুদ্ধ 

েনসদ বমণথত আসে থয, 

 يقربُه وَل حافُظ للا من عليه يزل لُم ليلة في قرأها من نَُّأَُ»
 .«يصبح حتُى شيطان

“সয বযমক্ত এ আয়াতুে কুরেী রামত্র থবোয় িাঠ করে, 

আল্লাহর িক্ষ থর্সক তার জনয একজন েংরক্ষণকারী 

োবথক্ষমণকভাসব র্াকসব এবং শয়তান েকাে হওয়া িযথন্ত তার 

কাসে আেসত িারসব না।”62  

* অনুরূিভাসব ‘আবু্দল্লাহ ইবন আব্বাে রামদয়াল্লাহু ‘আনহুমা 

থর্সক বমণথত, 

 

 লিরলমযী: ২৮৭৭। যলদও গ্রন্থকার বসিসেন দয এটা ইমাম মুসলিম বর্বনা কসরসেন। বস্তুি ইমাম 

মুসলিসমর শব্দ হসে, (৭৮০)  
َّ«َّاْلبَقََرةََِّّس وَرة ََّّفِيهَََِّّّت ْقَرأ َََّّّال ِذيََّّاْلبَْيتََِِّّمنَََّّيَْنِفر َََّّّالش ْيَطانَََّّإِن َّ»

 বুখারী: ২৩১১।  



 

 

ُِ ِعن دَُ وهو قال جبرئيُل أن»  قُد بَابُ  َهذَا َوَسلَّمَُ َعلَي هُِ ّللاَّ ُ َصلَّى النَّبِي 
 صلُى النبُي فأتُى َملَكُ  ِمن ه ُ فَنََزلَُ :قال قطُ، فتح ما السماُء من فتح
َما بِن وَري نُِ أَب ِشرُ  وسلم عليه للا َما لَمُ  أ وتِيتَه  تَه   فَاتَِحة ُ قَب لَكَُ نَبِيُ  ي ؤ 

فُ  تَق َرأَُ لَنُ  ال بَقََرةُِ س وَرةُِ َوَخَواتِيمُ  ال ِكتَابُِ َما بَِحر  ُ ِمن ه  ِطيتَه ُ إَِلَّ  .«أ ع 

“মজব্রাঈে আল্লাহর নবী োল্লাল্লাহু ‘আোইমহ ওয়াোল্লাসমর 

কাসে র্াকা অবস্থায় বেসেন, এই থদখুন এটা একটা দরজা 

আকাশ থর্সক থখাো হসয়সে- ইসতািূসবথ কখসনা তা থখাো 

হয়মন। রাবী বেসেন, এরির ওই দরজা থর্সক একজন 

থফসরশতা নামযে হসয় আল্লাহর নবীর েমু্মসখ হামযর হসয় 

বেসেন: আিমন দু’থটা নূসরর েুেংবাদ গ্রহণ করুন যা 

আিনার িূসবথ থকাসনা নবীসক থদয়া হয়মন, থেটা হসো (১) েূরা 

ফামতহা। (২) েূরা বাকারার থশে আয়াতগুসো, আিমন এ দুসটা 

মতোওয়াত কসর থয থকাসনা হরফ দ্বারা যা চাইসবন তা 

আিনাসক থদয়া হসব।”63 

• থয েমস্ত েূরা মবসশে ফযীেসতর জনয েুমনমদথষ্ট েূরা 
ইখোে (কুে হুয়াল্লাহু আহাদ) তাসদর অনযতম।  

 

 মুসলিম: ৮০৬।  



 

 

* েহীহ বুখারীসত আবূ োঈদ খুদরী রামদয়াল্লাহু ‘আনহু থর্সক 

বমণথত, নবী োল্লাল্লাহু ‘আোইমহ ওয়াোল্লাম এ েূরার বযািাসর 

বসেসেন:  

آنُِ ث ل ثَُ تَع ِدلُ  نهاُإ بِيَِدهُِ نَف ِسيُ  َوالَِّذيُ »  .«ال ق ر 

‘সেই েত্তার কেম কসর বেমে যার হাসত আমার জীবন মনমহত, 

মনশ্চয়ই এ েূরা ইখোে কুরআসনর এক তৃতীয়াংসশর 

েমান।’64 

অবশয ফযীেসতর থক্ষসত্র এটা কুরআসনর এক তৃতীয়াংসশর 

েমান এ কর্ামটর অর্থ এই নয় থয তা িুসরা কুরআসনর 

মবকল্প। এজনয যমদ থকউ এ েূরা োোসত মতনবার িসড় তা 

তার জনয েূরা ফাসতহার মবকল্প মহসেসব গ্রহণীয় হসব না। 

বস্তুত থকাসনা মকেু ফযীেসতর থক্ষসত্র অনয মকেুর েমিযথাসয়র 

হসেই এটা আবশযক নয় থয তা অিরটার মবকল্প হসব। থযমন 

েহীহ বুখারী ও মুেমেসম এসেসে, আবূ আইয়ুব আে আনোরী 

রামদয়াল্লাহু আনহু হসত বমণথত, মতমন বসেন, নবী করীম 

োল্লাল্লাহু আোইমহ ওয়াোল্লাম বসেসেন:  

 

 বুখারী: ৫০১৩।  



 

 

ُ إِلَهَُ ََلُ قال من دَه ُ ّللاَّ ُ إَِلَّ ل كُ  لَه ُ لَه ُ َشِريكَُ ََلُ َوح  د ُال حَُ َولَه ُ ال م   َعَشرَُ م 
اُت ُأ أربعة أعتق َكَمنُ  َكانَُ َمرَّ  . إسماعيُل ولُد من نفس 

“সয বযমক্ত বেে, 

ُ إِلَهَُ ََلُ دَه ُ ّللاَّ ُ إَِلَّ ل كُ  لَه ُ لَه ُ َشِريكَُ ََلُ َوح  د ُ َولَه ُ ال م   . ال َحم 

‘একমাত্র আল্লাহ োড়া থকাসনা ইোহ থনই, তাাঁর থকাসনা শরীক 

থনই, েকে রাজত্ব তাাঁর, তাাঁর জনয েকে প্রশংো।’ এ থদা‘আ 

বা মযকরমট ১০ বার িসড়, থে থযন ইেমাইে ‘আোইমহে 

োোসমর েন্তানসদর মসধয চারজন থগাোমসক আযাদ কসর 

মদে।”65 

তাবরানীর বণথনায় বো হসয়সে,  

َماِعيلَُ َولَدُِ ِمنُ  ِرقَابُ  َعَشرُِ َكِعد لُِ لَه ُ ك نَُّ »  لسَََّلم ُ«ا َعلَي هُِ إِس 

‘তা তার জনয ইেমাঈে ‘আোইমহে োোসমর বংশধরসদর 

মধয হসত চারজনসক আযাদ করার েমতুেয হসব।’66  

এ থদা‘আর এ ফযীেত েসেও যমদ কাসরা উির ৪ জন থগাোম 

আযাদ করার কাফফারা ধাযথ হয় তখন থে এ মযকরমট করসে 

 

 বুখারী: ৬৪০৪; মুসলিম: ২৬৯৩।  

 িাবরানী, আি-মু‘জামুি কাবীর ৪/১৬৫, নং ২০৪০।  



 

 

থগাোম আযাসদর জনয যসর্ষ্ট হসব না; যমদও ফযীেত বা 

েওয়াসবর মদক থর্সক মান েমান হয়। 

• ফযীেত েম্পমকথত েুমনমদথষ্ট েূরার মসধয েূরা 
মুয়াওয়াযাতাইন তর্া (কুে ‘আউযু মবরামব্বে ফাোক) ও 
(কুে ‘আউযু মবরামব্বন নাে) উসল্লখসযাগয। 

* ‘উকবা ইবন আসমর রামদয়াল্লাহু আনহু হসত বমণথত, 

রােূেুল্লাহ োল্লাল্লাহু আোইমহ ওয়াোল্লাম বসেসেন,  

 فَلَقُِالُ  بَِرب ُِ أَع وذ ُ ق لُ  قَطُُّ ِمث ل ه نَُّ ي رَُ لَمُ  اللَّي لَةَُ أ ن ِزلَتُ  آيَاتُ  تَرَُ أَلَمُ »
 «النَّاِسُ بَِرب ُِ أَع وذ ُ َوق لُ 

“তুমম মক থদখমন? আজ রামত্রসত নামযে হওয়া থেই 

আয়াতেমূহ! এরূি আয়াত আর েক্ষয করা যায় না। থেগুসো 

হসো েূরা ফাোক ও েূরা নাে। তর্া কুে ‘আউযু মবরামব্বে 

ফাোক ও কুে ‘আউযু মবরামব্বন নাে।”67 

* নাোঈসত এসেসে, 

 قاُل ثم «بهما يقرأ أن عقبة أََمرَُ» َوَسلَّمَُ َعلَي هُِ للا ُ ىَصلَُّ النَّبِيَُّ أَنَُّ

تَعَاذَُ بِِمث ِلِهَمُا َسائِلُ  َسأَلَُ َمُا» :َوَسلَّمَُ َعلَي هُِ للا ُ َصلَُّى النَّبِيَُّ  َوََلاس 

تَِعيذ ُ س   .«بِِمث ِلِهَمُا م 

 

 মুসলিম: ৮১৪।  



 

 

“রােূেুল্লাহ োল্লাল্লাহু আোইমহ ওয়াোল্লাম ‘উকবা রামদয়াল্লাহু 

আনহুসক মনসদথশ মদসেন এ েূরা ফাোক ও েূরা নাে িাঠ 

করার জনয।” তারির নবী োল্লাল্লাহু আোইমহ ওয়াোল্লাম 

বেসেন, “সকাসনা প্রার্থনাকারী এ দুসটা েূরায় বমণথত প্রার্থনার 

মত প্রার্থনা কসর না। আর থকান আশ্রয়কারীও এ েূরায় বমণথত 

মবেসয়র মত আশ্রয় চায় না।”68 

o েুতরাং থহ আমার ভ্রাতৃবৃন্দ! থবমশ থবমশ কুরআন 
মতোওয়াসত রত র্াকুন। মবসশে কসর এ মাসে যাসত 
কুরআন নামযে হসয়সে। কারণ এ মাসে অমধক কুরআন 
থতোওয়াসতর মবসশে দবমশষ্টয রসয়সে।  

- মজব্রাঈে (আোইমহে োোম) রােূেুল্লাহ োল্লাল্লাহু আোইমহ 
ওয়োল্লাসমর কাসে প্রসতযক বের রমযান মাসে একবার 
িুসরা কুরআন থিশ করসতন, িুনরাবৃমত্ত করসতন। 
অবসশসে রােূে োল্লাল্লাহু আোইমহ ওয়াোল্লাসমর মৃতুযর 
বের মতমন থেটা দু’বার থিশ কসরন; যাসত তা রােূসের 
হৃদসয় স্থায়ী ও মস্থর হসয় যায় এবং িাশািামশ মবেয়মট 
থজারাসোভাসব প্রমতষ্ঠা করার জনয এমনমট কসরসেন।69  

 

 নাসাঈ ৮/২৫৩, ২৫৪। 

 বুখারী: ৪৯৯৮।  



 

 

- অনুরূিভাসব োোসফ োসেহীন তর্া আমাসদর থনককার 
িূবথেুরীগণ রমযান মাসে োোসত ও োোসতর বাইসর 
কুরআন থবমশ থবমশ মতোওয়াত করসতন। 

* ইমাম যুহরী (রহ.) রমযান মাে আগমন করসে বেসতন, 

এটা থতা শুধু কুরআন মতোওয়াত ও মানুেসক খাবার 

খাওয়াসনার মাে। 

* এ মাসহ রমযান আগমন করসে ইমাম মাসেক (রহ.) হাদীে 

িাঠ, ইেমী মজমেে িমরতযাগ করসতন এবং মুেহাফ থর্সক 

কুরআন থতোওয়াসতর প্রমত মসনামনসবশ করসতন। 

* কাতাদা (রহ.) েবথদা প্রমত েপ্তাসহ একবার কুরআন খতম 

করসতন। আর রমযাসন প্রমত মতন মদসন একবার খতম 

করসতন এবং রমযাসনর থশে দশ মদন প্রমতমদন এক খতম 

কসর িড়সতন। 

* ইব্রাহীম নাখ‘য়ী (রহ.) রমযাসন প্রমত মতন রামত্রসত কুরআন 

খতম করসতন এবং থশে দশ রামত্রসত প্রমত দুই রামত্রসত খতম 

করসতন। 

* আেওয়াদ (রহ.) প্রমত মাসেই দুই রামত্রসত িুরা কুরআন 

িাঠ করসতন। 



 

 

o ভ্রাতৃবৃন্দ! আিনাসদর প্রমত আল্লাহ রহম করুন। অতএব 
আিনারা এেব িুণযবান মনীেীসদর অনুেরণ করুন, 
তাাঁসদর িসর্ অনুগামী হসয় িূতঃহৃদয় িুণযবান 
থফসরশতাসদর েেী থহান। আর রাত ও মদসনর েময়গুসো 
এমন মকেুসত কাসজ োগান যা আিনাসদরসক প্রতািশােী 
ক্ষমাশীে রসবর দনকটযশীে করসব; থকননা বয়ে দ্রুতই 
মনঃসশে হসয় যাসি, েময় দ্রুত বসয় যাসি, এ থযন মদসনর 
এক মুহূতথকাে মাত্র! 

থহ আল্লাহ, আিমন আমাসদর থেভাসব কুরআন মতোওয়াসতর 

তাওফীক মদন থযভাসব করসে আিমন খুমশ হসবন এবং এর 

মাধযসম আিমন আমাসদর শামন্তর ির্ থদখান, এর দ্বারা 

আমাসদরসক অন্ধকার থর্সক আসোয় থবর কসর আনুন, আর 

এসক আমাসদর মবিসক্ষ নয় আমাসদর িসক্ষ প্রমাণ বামনসয় 

মদন থহ েৃমষ্টকুসের িােনকতথা।  

থহ আল্লাহ আিনার আিন করুণায় এ কুরআসনর মাধযসম 

জান্নাসত আমাসদর উাঁচু স্তর প্রদান করুন এবং জাহান্নাসমর 

স্তরেমূহ থর্সক নাজাত মদন। আর আমাসদর যাবতীয় গুনাসহর 

ক্ষমতিূরণ কসর মদন। আমাসদরসক এবং মিতা-মাতা ও েকে 

মুেমেমসক ক্ষমা করুন থহ িরম করুনাময়! আর োোত ও 



 

 

োোম বেথণ করুন আমাসদর নবী মুহাম্মদ, তাাঁর িমরবার ও 

েকে োহাবীর ওির।    

  



 

 

েষ্ঠ আের 

মেয়াসমর মবধাসনর মদক থর্সক মানুসের প্রকারসভদ 

 

েকে প্রশংো আল্লাহর জনয, মতমন মনজ প্রজ্ঞা অনুযায়ী যা 

েৃমষ্ট ও মনমথাণ কসরসেন তা কসরসেন েুমনিুণ। ির্ ও িদ্ধমত 

মহসেসব প্রবতথন কসরসেন শরীয়তসক, যাসত রসয়সে দয়া ও 

প্রজ্ঞার েমন্বয়। আমাসদরসক মনসদথশ মদসয়সেন আনুগতয 

করার, তাাঁর মনসজর প্রসয়াজসন নয় বরং আমাসদরই 

প্রসয়াজসন। ক্ষমা কসরন তাসক থয তার রসবর কাসে মফসর 

আসে এবং তাাঁর কাসে যায় আর মবিুে িমরমান দান কসরন 

তাসক থয েৎকমথশীে হয়।  

َهد وا ُ َوٱلَِّذينَُ﴿ مُۡ فِينَُا َجَٰ     ]  ٦٩: العنكبوُت[ ُ﴾ س ب لَنَاُ  لَنَۡهِديَنَّه 

“আর যারা আমাসদর িসর্ েবথাত্মক প্রসচষ্টা চাোয়, আমরা 

তাসদরসক অবশযই আমাসদর িসর্ িমরচামেত করব।’ {েূরা 

আে-‘আনকাবূত, আয়াত: ৬৯} আমম তাাঁর থন‘আমতেমূসহর 

ওির তাাঁর স্তুমত গাই ও প্রশংো কমর।  



 

 

আর আমম োক্ষয প্রদান কমর থয একমাত্র আল্লাহ োড়া থকাসনা 

েতয ইোহ থনই, তাাঁর থকাসনা অংশীদার থনই, এমন োক্ষয যা 

দ্বারা আমম দারুন নাঈম তর্া থন‘আমত ও আনন্দিূণথ বাড়ী 

জান্নাত োভ ধনয হসত িামর। আমম আরও োক্ষয থদই থয 

মুহাম্মদ তাাঁর বান্দা ও রােূে, যাসক মতমন েব আেমান োমড়সয় 

উিসর মনসজর কাসে মনসয়মেসেন ফসে মতমন তাাঁর দনকটয োভ 

কসরমেসেন।  

আল্লাহ োোত থিশ করুন তাাঁর ওির, তাাঁর োর্ী আবূ 

বকসরর ওির মযমন ইবাদসতর কসষ্টর উির প্রমতমষ্ঠত 

থর্সকসেন েন্তুষ্টমচসত্ত, যাসক আল্লাহ তার বাণী,  

ِحبِهِۦ يَق ولُ  إِذُۡ﴿ َُ إِنَُّ تَۡحَزنُۡ ََلُ ِلَصَٰ  ]  ٤٠: التوبة[ ﴾َمعَنَاُ  ٱللَّ

“যখন মতমন তার োর্ীসক বেমেসেন, থিসরশান হসয়া না, 

মনশ্চয় আল্লাহ আমাসদর োসর্ রসয়সেন”। [েূরা আত-তাওবাহ: 

৪০] দ্বারা েম্মামনত কসরসেন। অনুরূিভাসব উমসরর ওির, 

মযমন ইেোসমর মবজয়সগৌরব মেমনসয় এসনসেন ফসে তা আর 

দুবথে অেহায় র্াসকমন, উেমাসনর ওির মযমন তাকদীসর েন্তুষ্ট 

থর্সকসেন অর্চ তার দুয়াসর মৃতুয হাতোমন মদসয়সে। তদ্রূি 

আেীর ওির, মযমন বংশগত মদক থর্সক রােূসের মনকটজন 



 

 

এবং মযমন েসক্ষয থিৌঁসেসেন। তাোড়া রােূসের েকে িমরবার-

িমরজন এবং মবশ্বস্ত ও েম্মামনত োহাবীর ওির। আর আল্লাহ 

তাসদর উির যর্াযর্ োোমও বেথণ করুন।     

o ভাইসয়রা আমার, তৃতীয় আেসর উসল্লমখত হসয়সে থয, 
োওসমর ফরয হওয়া প্রর্মত দুমট িযথাসয় মবভক্ত মেে। এরির 

োওসমর মবধান স্থায়ীভাসব প্রমতমষ্ঠত হয়।70  

o মকন্তু এ মেয়াম িােসনর থক্ষসত্র মানুসের দশমট প্রকার 
রসয়সে:  

প্রর্ম প্রকার: ঐ েব মানুে যারা মুেমেম, বাসেগ বা প্রাপ্ত 

বয়স্ক, েুস্থ জ্ঞানেম্পন্ন, মুকীম, োমর্থযবান ও বাধামুক্ত।  

এ প্রকার মানুেসদর উির রমযাসনর োওম যর্ােমসয় আদায় 

করা ওয়ামজব। কুরআন, েুন্নাহ ও ইজমার দেীেেমূহ এর 

উির প্রমাণবহ।  

* আল্লাহ তা‘আো বসেন:  

نَُ تُ َوبَي ِنََُٰ ل ِلنَّاِسُ ىه دُٗ َءانُ ق ۡرُۡلُٱ فِيهُِ أ نِزلَُ لَِّذيُ ٱ َمَضانَُرَُ رُ َشهُۡ﴿  م ِ
دَُۡلُٱ مُۡفَلُۡ رَُلشَّهُۡٱ ِمنك مُ  َشِهدَُ فََمن قَاِنُ ف ۡرُۡلُٱوَُ ىَُٰه   ]  ١٨٥ :البقرة[ ﴾ ه ُ يَص 

 

 দদখুন, পৃ.  



 

 

‘রমযান মাে, যাসত কুরআন নামযে করা হসয়সে মানুসের জনয 

মহদায়াতস্বরূি এবং মহদায়াসতর েুস্পষ্ট মনদশথনাবেী ও েতয-

মমর্যার িার্থকযকারীরূসি। েুতরাং থতামাসদর মসধয থয 

মােমটসত উিমস্থত হসব, থে থযন তাসত মেয়াম িােন কসর।’ 

{েূরা আে-বাকারা, আয়াত: ১৮৫} 

* রােূেুল্লাহ োল্লাল্লাহু ‘আোইমহ ওয়াোল্লাম বসেন:  

وُا ال ِهََللَُ َرأَي ت مُ  إِذَا»  « فَص وم 

‘যখন থতামরা রমযাসনর চাাঁদ থদখসব, তখন মেয়াম িােন 

করসব।’71 

* আর িৃমর্বীর েব মুেমেম রমযাসনর মেয়াম ফরয হওয়ার 

বযািাসর ইজমা বা ঐকমতয থিােণ কসরসেন।  

• কামফসরর ওির মেয়াম ফরয নয় এবং কামফসরর মেয়াম 
মবশুদ্ধও হসব না। কারণ থে ইবাদত করার থযাগয নয়। 
তাই যমদ থে মাসহ রমযাসনর মােখাসন মুেমেম হয়, 
তাহসে মবগত মদনগুসোর মেয়াম কাযা করা তার উির 
আবশযক নয়।  

* কারণ, আল্লাহ তা‘আো বসেসেন: 

 

 বুখারী: ১৯০৫; মুসলিম: ১০৮১। 



 

 

وُ  ل ِلَِّذينَُ ق ل ﴿ ُم فَۡرُي غُۡ يَنتَه وا ُ إُِن ا َُكفَر  ُا لَه   ]  ٣٨: اَلنفال[ ﴾َسلَفَُ قَدُۡ مَّ

‘যারা কুফরী কসরসে তুমম তাসদরসক বে, যমদ তারা মবরত 

হয় তাহসে অতীসত যা হসয়সে তাসদরসক তা ক্ষমা করা হসব।’ 

{েূরা আে-আনফাে, আয়াত: ৩৮}  

তসব যমদ কামফর রমযাসনর থকাসনা মদসনর মধযভাসগ মুেমেম 

হয়, তাহসে এই মদসনর বাকী েময় মেয়াম িােন করা তার 

জনয আবশযক। কারণ মবরত র্াকার েময় িাওয়ার ির থর্সক 

মবরত র্াকার মবধান মানসত থে বাধয।  

মদ্বতীয় প্রকার: নাবাসেগ মশশু।  

তার ওির মেয়াম ফরয হসব না; যতক্ষণ না থে বাসেগ হসব। 

রােূেুল্লাহ োল্লাল্লাহু ‘আোইমহ ওয়াোল্লাম বসেন:   

فِعَُ تَي ِقَظ، َحتَّى النَّائِمُِ َعنُِ: ثَََلثُ  َعنُ  ال قَلَمُ  ر  ِغيرُِ َوَعنُِ يَس   َحتَُّى الصَّ
ب َر، ن ونُِ َوَعنُِ يَك   قَُي ِفي أَوُ  يَع ِقلَُ َحتَُّى ال َمج 

“মতন বযমক্তর জনয কেসমর মেখন বন্ধ রাখা হসয়সে। (শর‘ঈ 

মবধাসনর বাধয-বাধকতার আওতামুক্ত রাখা হসয়সে) (১) ঘুমন্ত 

বযমক্ত যতক্ষণ না জাগ্রত হসব, (২) নাবাসেগ যতক্ষণ না থে 



 

 

বাসেগ হসব এবং (৩) িাগে যতক্ষণ না তার জ্ঞান মফসর 

আেসব।”72 

মকন্তু োোসফ োসেহীসনর অনুকরণ ও অনুেরসণ অমভভাবগণ 

মনজ মনজ নাবাসেগ েন্তানসক মেয়াসমর চচথা করাসব, যাসত 

বাসেগ হওয়ার ির ইবাদত েহজ হয়।  

কারণ, োহাবাসয় থকরাম রামদয়াল্লাহু আনহুম তাসদর থোট 

থোট নাবাসেগ েন্তানসদর থরাযা রাখাসতন এবং মেমজসদ মনসয় 

থযসতন এবং তাসদর জনয তুো, িশম ইতযামদর থখেনা বামনসয় 

মদসতন। খাবার না থিসয় কাাঁদসে তারা ওই থোট েন্তানসদর 

থখেনা মদসতন, ওরা থখেনা থিসয় থখেত এবং খাবাসরর কর্া 

ভুসে থযত73। 

আজসকর মদসন অসনক অমভভাবকসক এ মবেসয় গাসফে ও 

উদােীন থদখা যায়। তারা নাবাসেগ মশশু-েন্তানসদর মেয়াম 

 

 মুসনাসদ আহমাদ ৬/১০০, ১০৪; আবূ দাউদ: ৪৩৯৮; নাসাঈ: ৬/১৫৬ নং ৩৪৩২; মুস্তাদরাসক হাসকম 

২/৫৯।  

 দদখুন, বুখারী: ১৯৬০; মুসলিম: ১১৩৬। হাদীসটি আশুরার সাওসমর সাসথ সংলিষ্ট হসিও ফরয 

সাওসমর সাসথ িা আরও দবলশ যুলিযুি। কারর্, িখন আশুরার সাওম ফরয লেি, পসর দসটা সুন্নাি 

কসর লদসয় রমযাসনর সাওম ফরয করা হসয়সে। [সম্পাদক] 



 

 

িােসনর মনসদথশ থদন না। বরং আগ্রহ র্াকা েসেও তাসদর 

প্রমত অনুমচত মায়া থদমখসয় মেয়াম িােসন মনসেধ কসরন।  

অর্চ বাস্তবতা হসো, ইেোসমর থমৌমেক মনদশথনাবেী ও তার 

মূেযবান মশক্ষার ওির প্রমশক্ষণ থদয়াই েন্তাসনর প্রমত প্রকৃত 

ভাসোবাোর দাবী। েুতরাং থয অমভভাবক নাবাসেগ 

মশশুেন্তানসদর মেয়াম িােন থর্সক মনসেধ কসরন অর্বা এ 

বযািাসর দশমর্েয প্রদশথন কসরন, মতমন তাসদর জনয যাসেম 

মহসেসব মবসবমচত হসবন এবং মনসজর উিরও। হযাাঁ! যমদ তারা 

োওম িােন শুরু কসর থদওয়ার ির মতমন থদখসত িান থয 

মেয়াম িােসন তাসদর ক্ষমত হসয় যাসব তখন তাসদরসক তা 

থর্সক মনসেধ করায় থকাসনা অেুমবধা থনই।  

o উসল্লখয, মতনমট মবেসয়র থয থকাসনা একমটর মাধযসম িুরুে 
েন্তাসনর বাসেগ তর্া প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া প্রমামণত হসব:   

এক: স্বপ্নসদাে বা অনয থকাসনাভাসব বীযথিাত হওয়া।  

* কারণ, আল্লাহ তা‘আো বসেসেন: 

ل مَُۡلُٱ ِمنك مُ  لُ فََُٰطُْۡۡلَُٱ بَلَغَُ َوإِذَا﴿  ُ﴾ۡمُ هُِلُِقَبُۡ ِمن لَِّذينَُٱ ذَنَُُ ُۡتَُسُۡٱ َكَما ِذن وا ُُ ُۡتَُيَسُۡفَلُۡ ح 
 ]  ٥٩: النور[



 

 

‘আর থতামাসদর েন্তান-েন্তমত যখন প্রাপ্তবয়স্ক হয়, তখন 

তারাও থযন অনুমমত প্রার্থনা কসর থযমমনভাসব তাসদর অগ্রজরা 

অনুমমত প্রার্থনা করত।’ {েূরা আন-নূর, আয়াত: ৫৯}  

* অনুরূি রােূেুল্লাহ োল্লাল্লাহু ‘আোইমহ ওয়াোল্লাম বসেসেন:  

لُ » مُِ غ س  عَةُِالجُ  يَو  ُ« ك ل ُِ ىَعلَُ َواِجبُ  م  تَِلم  ح   م 

‘প্রমতমট বাসেসগর জনয জুম‘আর মদন থগােে করা 

ওয়ামজব।’74 

দুই: নাভীর মনসচর িশম গজাসনা। এ বযািাসর আমতয়া আে-

কুরাযী রামদয়াল্লাহু ‘আনহু বসেন,  

نَا ُِ َعلَى ع ِرض  مَُ َوَسلََّم، َعلَي هُِ للا ُ َصلَّى النَّبِي   َمنُ  نَُفََكا ق َري َظةَ، يَو 
 َسبِيلَه ُ َخلَّى ي ن بِتُ  لَمُ  َوَمنُ  ق تَِلُ، أَن بَتَُ

 ‘যুসদ্ধর মদন আমাসদর বমন্দ কসর রােূেুল্লাহ োল্লাল্লাহু 

‘আোইমহ ওয়াোল্লাসমর োমসন উিমস্থত করা হসয়মেে। 

অতঃির যাসদর নাভীর মনসচ িশম গমজসয়মেে, তাসদর হতযা 

করা হসয়মেে। যাসদর িশম গজায়মন তাসদর থেসড় থদয়া 

হসয়মেে।’75 

 

 বুখারী: ৮৭৯; মুসালিম: ৮৪৬।  

 আহমদ: ৪/৩৪১, ৫/৩৭২; নাসাঈ: ৬/১৫৫, নং ৮৫৬৭।  



 

 

মতন: ১৫ বের বয়সে উিনীত হওয়া।  

* এ বযিাসর আবু্দল্লাহ ইবন ‘উমার রামদয়াল্লাহু ‘আনহুমা 

বসেন,  

تُ » ُِ َرس ولُِ َعلَى ع ِرض  مَُ َوَسلَّمَُ َعلَي هُِ للا ُ َصلَّى ّللاَّ ، يَو  د   اب نُ  َوأَنَا أ ح 
بَعَُ َرةَُ أَر  نِي فَلَمُ  َسنَةًُ، َعش   « ي ِجز 

‘‘আমাসক রােূেুল্লাহ োল্লাল্লাহু ‘আোইমহ ওয়াোল্লাসমর োমসন 

উহুদ যুসদ্ধর মদন যুসদ্ধর জনয থিশ করা হসো। আমার বয়ে 

তখন ১৪ বের মেে। মতমন তখন আমাসক যুসদ্ধ যাওয়ার 

অনুমমত থদন মন (আমম নাবাসেগ বসে আমাসক যুসদ্ধ যাবার 

অনুমমত থদন মন)’।’76 

ইমাম বায়হাকী ও ইবসন মহব্বান েহীহ গ্রসন্থ মবশুদ্ধ েনসদ 

বমধথত আকাসর বণথনা কসরন: আবু্দল্লাহ ইবন ‘উমার রামদয়াল্লাহু 

‘আনহু বসেন,  

مَُ َعلَي هُِ ع ِرضتُ  ث مَُّ بَلَغ تُ  يََرنِي مُ َولَُ» سَُ اب نُ  َوأَنَا ال َخن دَقُِ يَو   َخم 
َرةَُ   «فَأََجاَزنِي َعش 

‘মতমন মসন কসরন মন থয আমম বাসেগ তর্া প্রাপ্তবয়স্ক হসয়মে। 

অতঃির খন্দসকর যুসদ্ধর েময় আমাসক রােূেুল্লাহ োল্লাল্লাহু 

 

 ইবন মাজাহ: ২৫৪৩। 



 

 

‘আোইমহ ওয়াোল্লাসমর োমসন যুসদ্ধর জনয থিশ করা হসো, 

তখন আমার বয়ে ১৫ বের। থে েময় মতমন আমাসক যুু্সদ্ধর 

অনুমমত মদসেন।’77 

তাোড়া বাইহাকী ও ইবন মহব্বান এর েহীহ গ্রসন্থ েহীহ েনসদ 

আরও এসেসে,  «ورآني » بلغت  “আর মতমন মসন করসেন থয, 

আমম বাসেগ হসয়মে।”  

تُ  : نَافِعُ  قَالَُ  فََحدَّث ت ه ُ َخِليفَة ُ، َوه وَُ عَِزيزُِال َعب دُِ ب نُِ ع َمرَُ َعلَُى فَقَِدم 

ِغيرُِ بَي نَُ لََحد ُ َهذَا إِنَُّ»: فَقَالَُ الَحِديثَُ َهذَا  إِلَُى َوَكتَبَُ َوالَكبِيِرُ، الصَّ

اِلهُِ وُا أَنُ  ع مَّ سَُ بَلَغَُ ِلَمنُ ) العطاء من يعنُي( يَف ِرض  َرةَُ َخم   «َعش 

‘নাসফ‘ (রহ.) বসেন, তারির আমম উমর ইবসন আবু্দে আযীয 

(খেীফাতুে মুেমেমীন)-এর কাসে গমন কসর এ হাদীেমট 

বণথনা করসে মতমন বেসেন, “এমটই হসো থোট ও বড়র মসধয 

েীমাসরখা।” তারির মতমন কমথচারীসদর উসেসশ মেখসেন, 

“যারাই ১৫ বের বয়সে উিনীত হসব তাসদর জনযই রাজসকাে 

থর্সক ভাতা মনধথারণ করা হসব।’78 

 

 বাইহাকী: ৩/৮৩, ৬/-৫৫, ৮/২৬৪, ৯/২১,২২। ইবসন লহব্বান: ৪৭২৮। 

 বুখারী: ২৬৬৪ ও ৪০৯৭।  



 

 

* আর থমসয়রা বাসেগা (প্রাপ্ত বয়স্কা) হসব িুরুেসদর বাসেগ 

হওয়ার মতই তসব তাসদর উিসরাক্ত মতনমটর োসর্ চতুর্থ 

একমট আেমতও রসয়সে। আর থে চতুর্থমট  হসো: হাসয়য বা 

ঋতুবতী হওয়া।  

েুতরাং যখন থমসয়সদর হাসয়য হয়, তখন তার ওির 

শরীয়সতর যাবতীয় মনসদথশ িােন করা আবশযক। যমদও বয়ে 

১০ বের না হয়।  

আর যমদ থকউ রমযান মাসে মদসনর থবোয় বাসেগ-বাসেগা 

হয়, তাহসে যমদ থে মদন োওম িােনরত অবস্থায় বাসেগ-

বাসেগা হয় তাহসে থে তার োওম িূণথ করসব। আর যমদ থে 

মদন োওম ভেকারী মহসেসব র্াসক তসব মদসনর বামক েময় 

িানাহার থর্সক মবরত র্াকসব; কারণ মেয়াম িােন যাসদর 

ওির ওয়ামজব এক্ষসন থে তাসদর অন্তভুথক্ত হসয়সে। তসব 

তাসক এ মদসনর োওম কাযা করসত হসব না; কারণ োওসমর 

জনয িানাহার ইতযামদ থর্সক মবরত র্াকার েময় (েুবসহ 

োমদসকর েময়) যাসদর উির িানাহার ইতযামদ থর্সক মবরত 

র্াকসত হয় থে তখন তাসদর অন্তভুথু্ক্ত মেে না।  

তৃতীয় প্রকার: িাগে তর্া েুস্থজ্ঞানশূনয বযমক্ত  



 

 

েুতরাং িাগে, অসচতন ও মাতাসের ওির মেয়াম ফরয নয়। 

থযমন িূসবথাক্ত হাদীে থর্সক জানা থগে: রােূেুল্লাহ রােূেুল্লাহ 

োল্লাল্লাহু ‘আোইমহ ওয়াোল্লাম বসেন: 

فِعَُ تَي ِقَظ، ىَحتَُّ النَّائِمُِ َعنُِ: ثُ ثَََلُ َعنُ  ال قَلَمُ  ر  ِغيرُِ َوَعنُِ يَس   َحتَُّى الصَّ
ب َر، ن ونُِال مَُ َوَعنُِ يَك   ي ِفيقَُ أَوُ  يَع ِقلَُ َحتَُّى ج 

‘মতন বযমক্তর জনয কেসমর মেখন বন্ধ রাখা হসয়সে। (শর‘ঈ 

মবধাসনর বাধয-বাধকতার আওতামুক্ত রাখা হসয়সে) (১) ঘুমন্ত 

বযমক্ত যতক্ষণ না জাগ্রত হসব, (২) নাবাসেগ যতক্ষণ না থে 

বাসেগ হসব এবং (৩) িাগে যতক্ষণ না তার জ্ঞান মফসর 

আেসব।’79 

িাগে যমদ মেয়াম িােন কসর তাহসে তা েহীহ হসব না। 

কারণ িাগসের কাসে এমন মবসবক থনই যা দ্বারা থে ইবাদত 

বুেসব ও তার মনয়ত বুেসব। আর মনয়ত োড়া ইবাদত মবশুদ্ধ 

হয় না। কারণ, রােূেুল্লাহ োল্লাল্লাহু ‘আোইমহ ওয়াোল্লাম 

বসেসেন: 

َمالُ  إِنََّما» َع  ِرئُ  ِلك ل ُِ َمُاَوإِنَُّ بِالن ِيَّاتُِ اْل   «نََوى َمُا ام 

 

 আবূ দাউদ: ৪৩৯৯; নাসাঈ: ৩৪৩২। 



 

 

‘েকে আমে বা কাসজ ফোফে মনয়সতর ওির মনভথরশীে। 

আর প্রসতযক মানুসের জনয তা-ই রসয়সে যা থে মনয়ত 

করে।’80 

যমদ কখনও িাগোমী কসর আবার কখসনা েুস্থ হয়, তাহসে 

িাগোমী অবস্থা বাসদ েুস্থ অবস্থায় মেয়াম িােন করা 

আবশযক। যমদ মদসনর মধয ভাসগ িাগে হসয় যায়, তাহসে 

তার মেয়াম বামতে হসব না। থযমমনভাসব থকউ অেুস্থ বা অনয 

থকাসনা কারসণ জ্ঞান হামরসয় থফেসো তার মেয়াম ভে বা 

বমতে হয় না। কারণ থে মেয়াসমর মনয়ত কসরসে েুস্থ ও জ্ঞান 

র্াকা অবস্থায়। বামতে বোর েিসক্ষ থকাসনা দেীে থনই; 

মবসশে কসর যখন এটা জানা যাসব থয, তার িাগোমী েুমনমদথষ্ট 

মকেু েময় েংঘমটত হসয় র্াসক।  েুতরাং তার মেয়াম বামতে 

হসব না।  

তাই থযমদন িাগোমী কসরসে ওই মদসনর মেয়াম কাযা করাও 

আবশযক নয়।  

আর যমদ িাগে রমযান মাসে মদসনর থবোয় েুস্থ হয়, তাহসে 

থেমদসনর বামক অংশ তার জনয মেয়াম িােন আবশযক; কারণ 

 

 বুখারী: ৬৬৮৯; মুসলিম: ১৯০৭।  



 

 

থে তখন যাসদর উির মেয়াম িােন করা ফরয তাসদর 

অন্তভুথক্ত হসয়সে। তসব তার ওির এ োওমমট কাযা করা 

আবশযক নয়। থযমনমট মশশু বাসেগ হসে এবং কাসফর মুেমেম 

হসে কাযা আবশযক হয় না। 

চতুর্থ প্রকার: িৃমত হারাসনা ও ভাসো-মসন্দর তারতময 

থবাধশূনয বসয়াবৃদ্ধ বযমক্ত।  

এ ধরসণর বযমক্তসদর ওির মেয়াম িােন মকংবা মমেকীন 

খাওয়াসনা থকাসনাটাই আবশযক নয়। কারণ ভাসো-মন্দ মনণথয় 

করার জ্ঞান না র্াকার কারসণ মতমন শরয়ী মুকাল্লাফ (বাধয-

বাধকতা) অবস্থায় র্াসকন না। এ ধরসনর থোকসক ভাসো-

মন্দ িার্থকয করসত িাসর না এমন মশশু মহসেসব গণয করা 

হসব। 

যমদ তাাঁর কখসনা িার্থকয করার জ্ঞান র্াসক আবার কখসনা 

িার্থকয করার জ্ঞান র্াসক না এমন অবস্থা হয়, তাহসে িার্থকয 

করার জ্ঞান র্াকা অবস্থায় োওম ফরয হসব। জ্ঞানশূনয 

অবস্থায় ফরয হসব না। আর োোত মেয়াসমর মসতাই। 

জ্ঞানহীন অবস্থায় োোত িড়া আবশযক নয়, জ্ঞান র্াকা 

অবস্থায় োোত িড়া অবশযক। 



 

 

িঞ্চম প্রকার: োওম িােসন এমন ধারাবামহক অক্ষম বযমক্ত 

যার অক্ষমতা দূর হওয়ার েম্ভাবনা থনই:  

থযমন অমতশয় বসয়াবৃদ্ধ বযমক্ত বা এমন থরাগী যার থরাগ 

আসরাগয হওয়া আশা করা যায় না। এর উদাহরণ হসি, 

কযানোর বা অনুরূি থরাগ। অতএব এমন বযমক্তর জনয মেয়াম 

িােন ফরয নয়। কারণ থে এসত অক্ষম।  

* আর আল্লাহ তা‘আো বসেসেন :  

َُ فَٱتَّق وا ُ ﴿  ]  ١٦: التغابن[ ﴾ ٱۡستََطۡعت مُۡ َمُا ٱللَّ

‘যতটুকু িার থতামরা আল্লাহর তাকওয়া অবেম্বন কসরা।’ 

{েূরা আত-তাগাবুন, আয়াত: ১৬} 

* আল্লাহ তা‘আো আরও বসেসেন: 

ُ نَۡفًسُا ٱللَّ ُ ي َكل ِفُ  ََلُ ﴿ ۡسعََهاُ  إَِلَّ  ]  ٢٨٦: البقرة[ ﴾ و 

‘আল্লাহ োসধযর বাইসর কাউসক দাময়ত্ব চামিসয় থদন না।’ {েূরা 

আে-বাকারাহ্ , আয়াত: ২৮৬} 

তসব ওই অক্ষম বযমক্তর জনয প্রমত োওসমর বদসে থরাজ 

একজন মমেকীনসক খাওয়াসনা আবশযক। কারণ আল্লাহ 



 

 

তা‘আো োওম ফরয হবার প্রার্মমক েমসয় খাবার 

খাওয়াসনাসক োওম িােসনর েমান বসে গণয কসরমেসেন, 

যখন এতসদাভসয়র থয থকাসনা একমট করার অনুমমত মেে। 

েুতরাং োওম িােসন অক্ষম বযমক্তর জনয প্রসতযক োওসমর 

বদে মহসেসব খাবার খাওয়াসনা েুমনধথামরত হসয় থগে; কারণ 

খাবার খাওয়াসনা োওম িােসনর মবকল্প। 

• আর খাবার খাওয়াসনার বযািাসর দু’মটর থয থকাসনামট গ্রহণ 
করার েুসযাগ রসয়সে,  

- প্রসতযক মমেকীনসক আোদাভাসব খাদয ভাগ কসর থদয়া যায়। 
প্রসতযসকর জনয এক মুে উন্নত গম, যা নবী োল্লাল্লাহু 
আোইমহ ওয়াোল্লাসমর ো‘ এর চারভাসগর একভাগ। আর 
এক মুে এর িমরমান হসি, “আধা মকসো ও ১০ গ্রাম” 
ভারী ভাসো গম। 

- আবার খাবাসরর আসয়াজন চূড়ান্ত কসর েব মমেকীনসক 
দাওয়াত মদসয় মনধথামরত মদসনর মহসেব অনুযায়ী খাওয়াসনা 
থযসত িাসর। 

ইমাম বুখারী বসেন:  

ا يَامَُ ي ِطقُ  لَمُ  إِذَا ال َكبِيرُ  الشَّي خُ  َوأَمَّ عَمَُ فَقَد ُ الص ِ  َكبِرَُ َمُا ع دَُبَُ أَنَسُ  أَط 
مُ  ك لَُّ َعاَمي نُِ أَوُ  َعاًمُا ِكينًُا يَو  ب ًزا ِمس  ًما خ   رَُف طََُوأَُ َولَح 



 

 

‘বয়স্ক বৃদ্ধ থোক যখন মেয়াম িােসন অক্ষম হসবন, তখন 

মতমন আনাে রামদয়াল্লাহু ‘আনহুর িদাংক অনুেরণ করসবন। 

আনাে বয়স্ক হবার ির এক বের মকংবা দু’বের প্রসতযক মদন 

একজন মমেকীনসক রুমট ও থগাশত খাওয়াসতন এবং োওম 

ভােসতন।81’ 

ইবসন আব্বাে রামদয়াল্লাহু আনহুমা বৃদ্ধ িুরুে, বৃদ্ধা নারীর 

বযািাসর বসেসেন, তারা যমদ োওম িােসন অক্ষম হন, তাহসে 

প্রমত োওসমর স্থসে একজন মমেকীনসক খাওয়াসব।’82 

o আমার ভাইসয়রা! শরীয়ত মহান আল্লাহর িক্ষ থর্সক 
মহকমত ও রহমতস্বরূি। আল্লাহ এর দ্বারা বান্দাসদর প্রমত 
অনুগ্রহ কসরসেন। কারণ এ শরীয়সতর মূে মভমত্তই হসি 
েহজতা ও প্রজ্ঞা এবং েুচারুরূি ও প্রজ্ঞার উির। আল্লাহ 
তা‘আো প্রসতযক বযমক্তর অবস্থানুযায়ী মেয়াম ফরয 
কসরসেন, যাসত প্রসতযসকই মনজ মনজ কাযথ আঞ্জাম মদসত 
িাসর এবং এর দ্বারা তার অন্তসর োভ কসর প্রশামন্ত এবং 
মসন আসে তৃমপ্ত। যাসত প্রসতযসকই রব মহসেসব আল্লাহ, 
দীন মহসেসব ইেোম ও নবী মহসেসব মুহাম্মদ োল্লাল্লাহু 
‘আোইমহ ওয়াোল্লাসমর ওির েন্তুষ্ট হসত িাসর।  

 

 বুখারী (বযাখাগ্রন্থ ফািহুি বারীসহ) : ৮/১৭৯ 

 বুখারী: ৪৫০৫।  



 

 

o েুতরাং থহ মুমমনগণ, আিনারা আল্লাহর প্রশংো ও 
শুকমরয়া আদায় করুন, এ মূেযবান দীসনর ওির আর 
আিনাসদর থহদাসয়সতর মাধযসম থয অফুরন্ত থনয়ামত 
আিনাসদর মদসয়সেন তার ওির। কারণ িৃমর্বীসত বহু 
মানুে ির্ভ্রষ্ট ও ির্হারা হসয় থগসে। আর আল্লাহর মনকট 
আিনারা প্রার্থনা করুন যাসত মতমন আিনাসদরসক আমৃতুয 
দীসনর ওির অটে ও অমবচে রাসখন।  

থহ আল্লাহ! আমরা আিনার কাসে প্রার্থনা করমে; কারণ 

আিমনই আল্লাহ, আিমন বযতীত থকাসনা েতয ইোহ থনই, 

আিমন একক অমদ্বতীয়, অমুখাসিক্ষী, যার থকাসনা েন্তান থনই, 

মযমন কারও েন্তান নন এবং থকউ তাাঁর েমকক্ষ নন, থহ 

মমহমামন্বত, েম্মামনত ও অনুগ্রহপ্রদশথনকারী, থহ আেমান ও 

জমমসনর েৃমষ্টকতথা! থহ মচরঞ্জীব, থহ অমবনশ্বর! আমরা আিনার 

কাসে চাই থযন আিমন আমাসদরসক থেটার তাওফীক মদন যা 

আিমন আিমন িেন্দ কসর এবং যাসত আিমন েন্তুষ্ট এবং 

আমাসদর অন্তভুথক্ত করুন তাসদর মসধয যারা আিনাসক রব 

মহসেসব, ইেোমসক দীন ও মুহাম্মদ োল্লাল্লাহু ‘আোইমহ 

ওয়াোল্লামসক নবী মহসেসব আন্তমরকভাসব গ্রহণ কসরসেন। 

আিনার কাসে আরও প্রার্থনা কমর, আিমন আমাসদর আমৃতুয 

এর ওির মস্থর ও অমবচে রাখুন। আর আিমন আমাসদর 



 

 

জীবসনর েমুদয় িািরামশ ক্ষমা করুন এবং আিনার িক্ষ 

থর্সক আমাসদর জনয করুণা বেথণ করুন। মনশ্চয় আিমন মহান 

দাতা।  

আর োোত ও োোম বেথণ করুন আমাসদর নবী মুহাম্মদ, 

তাাঁর িমরবার, োহাবীগণ ও মকয়ামত িযথন্ত আগত েব 

অনুোরীর ওির। 

  



 

 

েপ্তম আের 

মেয়াসমর মবধাসনর মদক থর্সক মানুসের প্রকারসভসদর 

অবমশষ্ট আসোচনা 

 

েকে প্রশংো আল্লাহর জনয, মযমন েকে েমকসক্ষর উসধ্বথ, 

েব ধরসনর ত্রুমট ও দবিমরত্ব থর্সক মুক্ত, স্ত্রী ও েন্তানসদর 

থর্সক িমবত্র, দৃঢ় েপ্তক (োত আেমান) উসত্তােনকারী, 

খুাঁমটমবহীন ওিসর স্থািনকারী, ভূমণ্ডেসক েমতেকারী, মজবুত 

থিসরকেমূহ (িবথতমাো) দ্বারা েুমস্থরকারী, মসনর থগািনীয়তা 

ও অন্তসরর থভদ েম্পসকথ অবগত, েমঠক-ভ্রান্ত িমর্ক যা 

হসয়সে ও হসব তার মনধথারণকারী, তাাঁর থেহেমুসদ্র বান্দাসদর 

বাহনগুসো চোচে কসর এবং তাাঁর ভাসোবাোর ময়দাসন 

েংোরমবরাগী বান্দাসদর থঘাড়াগুসো মবচরণ কসর। মতমনই 

তাোশকারীসদর তাোশস্থে এবং িমর্কসদর গন্তবযস্থে। 

বহনকারীরা তাাঁর জনযই বহন কসর এবং প্রসচষ্টাকারীরা তাাঁর 

জনযই থচষ্টা কসর। অন্ধকাসর কাসো মিাঁিসড়র িদমবসক্ষিও 

মতমন থদসখন। থগািন থচতনা থর্সক নফসে থয কুমন্ত্রণার জন্ম 

মতমন তারও খবর রাসখন। প্রার্থনাকারীসদর প্রমত মতমন 



 

 

বদানযতা থদখান এবং তাসদর িাসর্য় আরও বামড়সয় থদন। 

আর েক্ষয িাসন মনষ্ঠকমথীসদর মতমন অমধক দান কসরন। আমম 

তাাঁর স্তুমত গাই েকে েংখযা োমড়সয় এবং তাাঁর থনয়ামসতর 

উির শুকমরয়া জানাই, আর যখনই তার থশাকর আদায় করা 

হয় তখনই তা যায় থবসড়। 

আর আমম োক্ষয প্রদান কমর থয একমাত্র আল্লাহ োড়া থকাসনা 

েতয ইোহ থনই, তাাঁর থকাসনা অংশীদার থনই, মতমনই মামেক 

ও বান্দাসদর প্রমত দয়ােু, আমম আরও োক্ষয থদই থয মুহাম্মদ 

তাাঁর বান্দা ও রােূে, মযমন েব থদসশর েব মানুসের জনয 

থপ্রমরত হসয়সেন।  

আল্লাহ োোত িাঠ করুন তাাঁর ওির, তাাঁর োর্ী আবূ বকসরর 

ওির মযমন মনসজর জান, মাে যসর্ষ্ট িমরমাণ বযয় কসরসেন, 

উমসরর ওির মযমন ইেোসমর মবজয় কৃমতত্ব থদমখসয়সেন এবং 

চমৎকার দনিুণয প্রদশথন কসরসেন, উেমাসনর ওির মযমন 

কসঠার েমসয় দেনযবামহনীসক রেদ েরবরাহ কসরসেন, 

মকয়ামসতর মদন তার কতই না থগৌরব হসব! অনুরূিভাসব 

আেীর ওির মযমন বীরত্ব ও মনভথীকতায় েুমবমদত, আল্লাহ 

আরও োোত থিশ করুন নবীর েকে িমরবার-িমরজন, 

েেী-োর্ী ও মকয়ামত িযথন্ত অনাগত েব েুন্দর অনুোরীর 



 

 

ওির। আর আল্লাহ তাসদর উির যর্াযর্ োোমও থিশ 

করুন।       

o মপ্রয় ভাইসয়রা! মেয়াম িােসনর হুকুম আহকাসমর বযািাসর 
মানুসের িাাঁচমট থশ্রণীর আসোচনা িূসবথ থিশ কসরমে। এ 
আেসর এেব প্রকাসরর মধয থর্সক আসরকমট দসের 
আসোচনা করসবা:  

েষ্ঠ প্রকার: মুোমফর বযমক্ত মযমন োওম ভাোর থকৌশে মহসেসব 

েফসরর েংকল্প কসরন মন।  

o যমদ মুোমফর োওম ভাোর থকৌশে মহসেসব েংকল্প েফর 
শুরু কসর তাহসে োওম ভাো তার জনয হারাম হসব। তখন 
োওম িােনই তার জনয ফরয হসয় যাসব। 

o িক্ষান্তসর থে যমদ েফরসক থকৌশে মহসেসব গ্রহণ না কসর 
তসব থে োওম িােন বা োওম ভে করার এখমতয়ার 
িাসব। তার েফসরর েময়েীমা দীঘথ থহাক মকংবা েংমক্ষপ্ত। 
থহাক তার েফর থকাসনা উসেসশয আকমিক মকংবা 
ধারাবামহক। থযমন িাইেট বা ভাড়া গামড়র ড্রাইভার। 
কারণ, 

* আল্লাহর বাণীসত েফসরর কর্া বযািকাসর্থই এসেসে:  

ُ َعلَىَُٰ أَۡوُ َمِريًضُا َكانَُ َوَمُن﴿ نُۡ فَِعدَّةُ  َسفَر   بِك مُ  ٱللَّ ُ ي ِريد ُ أ َخَرُه أَيَّامُ  م ِ
 ]  ١٨٥: البقرة[ ﴾ ٱۡلع ۡسرَُ بِك مُ  ي ِريد ُ َوََلُ ٱۡلي ۡسرَُ



 

 

‘আর থতামাসদর মসধয থয বযমক্ত অেুস্থ বা মুোমফর, থে তার 

মেয়াম অনয েময় আদায় কসর থনসব। থতামাসদর িসক্ষ যা 

েহজ আল্লাহ তাই চান এবং থতামাসদর জনয যা কষ্টকর তা 

মতমন চান না।’ {েূরা আে-বাকারাহ্ , আয়াত: ১৮৫} 

* বুখারী ও মুেমেসম আনাে ইবন মামেক রামদয়াল্লাহু আনহু 

হসত বমণথত, মতমন বসেন:  

ُِ َمعَُ ن َسافِرُ  ك نَُّا» ائِمُ  يَِعبُِ فَلَمُ  َوَسلَّمَُ َعلَي هُِ للا ُ َصلَُّى النَّبِي   َعلَُى الصَّ
ف ِطِر، ف ِطرُ  َوَلَُ الم  ائِِمُ« َعلَى الم   الصَّ

“আমরা নবী োল্লাল্লাহু ‘আোইমহ ওয়াোল্লাসমর েসে েফর 

করতাম, তখন মেয়াম িােনকারী ভেকারীসক থদাে মদত না 

এবং মেয়াম ভেকারীও িােনকারীসক থদাোসরাি করত না।’83  

* েহীহ মুেমেসম বমণথত ‘আবূ ো‘ঈদ খুদরী রামদয়াল্লাহু ‘আনহু 

থর্সক বমণথত, মতমন বসেন:  

نَُ» ةًُ َوَجدَُ َمنُ  أَنَُّ يََرو  نَُوَُ َحَسنُ  ذَِلكَُ فَإِنَُّ فََصاَمُ، ق وَّ  َمنُ  أَنَُّ يََرو 
 ُ«َحَسنُ  ذَِلكَُ فَإِنَُّ فَأَف َطرَُ َضع فًا، َوَجدَُ

“তারা (োহাবীগণ) মসন করসতন, থয মনসজর মসধয শমক্ত 

অনুভব কসর ও মেয়াম িােন কসর থেটা তার জনয উত্তম। 

 

 বুখারী: ১৯৪৭; মুসলিম: ১১১৮। 



 

 

িক্ষান্তসর থয মনসজর মসধয দুবথেতা অনুভব কসর ও োওম ভে 

কসর থেটা তার জনয উত্তম।’84 

* েুনাসন আবূ দাউসদ হামযা ইবন আমর আে-আেোমী 

রামদয়াল্লাহু আনহু হসত বমণথত, মতমন বসেন:  

ُِ س ولَُرَُ يَا» رُ  َصاِحبُ  إِن ِي ّللاَّ ه ُ َظه  ِريهُِ َعلَي هُِ أ َسافِرُ  أ َعاِلج   َوإِنَّه ُ َوأَك 
بََّما رُ  َهذَا َصادَفَنِي ر  ةَُ أَِجد ُ َوأَنَُا َرَمَضانَُ يَع نِي الشَّه   ابُ شَُ َوأَنَا ال ق وَّ

ُِ َرس ولَُ يَا أَص ومَُ َوأَِجد بِأَنُ  َره ُأ ُ أَنُ  ِمنُ  َعلَيَُّ أَه َونَُ ّللاَّ  دَي نًُا فَيَك ونُ  َؤخ ِ
ومُ  ُِ َرس ولَُ يَا أَفَأَص  َظمُ  ّللاَّ ِري أَع   ِشئ تَُ ذَِلكَُ أَيُُّ قَالَُ أ ف ِطرُ  أَوُ  ِْلَج 

َزة ُ يَا  «َحم 

“সহ আল্লাহর রােূে! আমম মাোমাে বহনকারী িশুর মামেক, 

আমম তা েফসরর জনয িমরচযথা কসর র্ামক এবং তা ভাড়া 

থদই। কখসনা এ মাে রমযানও আমাসক েফসরর মসধয থিসয় 

বসে। আর আমম যুবক মানুে, োওম িােসনর শমক্তও আসে। 

থহ আল্লাহর রােূে োওম িােন আমার জনয িসর মিমেসয় 

রাখার থচসয় অমধকতর েহজ। িসর োওম িােন করসে এটা 

আমার কাসে ঋসণর থবাোর মসতা হসয় যায়। তাহসে মক আমম 

বড় ধরসনর োওয়াসবর আশায় োওম িােন করসবা নামক 

থভসে থফেসবা? তখন আল্লাহর রােূে োল্লাল্লাহ ‘আোইমহ 

 

 মুসলিম: ১১১৬।  



 

 

ওয়াোল্লাম বেসেন, থহ হামযা! থযটা ইিা থতামার থেটাই 

করসত িাসরা।”85 অর্থাৎ ইিা করসে োওম িােন করসত 

িাসরা আবার ভােসতও িার। 

o অতএব গামড়র ড্রাইভার মযমন ভাড়ায় গাড়ী চাোন এবং 
তাসক তা েবথক্ষণই করসত হয়, রমযান মাসে েফর 
অবস্থায় তীব্র গরসমর কারসণ যমদ তাাঁর োওম িােন করা 
কমঠন হসয় িসড়, তাহসে মতমন যখন আবহাওয়া ঠান্ডা হসব 
এবং তার জনয োওম িােন করা েহজ হসব এমন েমসয় 
থে োওম (কাযা মহসেসব) িােন করসত িারসবন।  

তসব মুোমফসরর জনয েসবথাত্তম হসো োওম িােন বা ভাোর 

মসধয থযটা তুেনামূেক েহজ হয় তাই করা।  

যমদ দু’থটাই েমান হয় তাহসে োওম িােনই থশ্রয়। কারণ 

এটা তাড়াতামড় মজম্মামুক্ত হসত েহায়ক এবং অনযসদর েসে 

হবার কারসণ উৎোহবযঞ্জকও বসট। তাোড়া রােূেুল্লাহ 

োল্লাল্লাহ আোইমহ ওয়াোল্লাসমর আমেও এমন। 

* থযমন েহীহ মুেমেসম আবূ দারদা রামদয়াল্লাহু ‘আনহু হসত 

বমণথত, মতমন বসেন- 

 

 আবূ দাঊদ: ২৪০৩। দুববি সনসদ। 



 

 

نَُا» ُِ َرس ولُِ َمعَُ َخَرج  رُِ فِي َوَسلَّمَُ َعلَي هُِ ّللاَّ ُ َصلَّى ّللاَّ  َرَمَضانَُ َشه 
 ِشدَّةُِ ِمنُ  َرأ ِسهُِ َعلَُى يَدَه ُ عُ لَيَضَُ أََحد نَُا َكانَُ إِنُ  َحتَُّى َشِديدُ  َحر ُ  فِي

ُ َصائِمُ  فِينَا َوَما ال َحر ُِ ُِ َرس ولُ  إَِلَّ ُِ َوَعب د ُ َوَسلَّمَُ َعلَي هُِ ّللاَّ ُ َصلَّى ّللاَّ  ّللاَّ
 َرَواَحةَُ« ب نُ 

‘আমরা রােূেুল্লাহ্  োল্লাল্লাহ ‘আোইমহ ওয়াোল্লাসমর োসর্ 

রমযান মাসে প্রচণ্ড গরসমর মদসন থবর হোম। এমনমক 

আমাসদর থকউ থকউ প্রচণ্ড গরসমর কারসণ তার হাত মার্ার 

ওির রাসখ। আমাসদর মসধয রােূেুল্লাহ োল্লাল্লাহ ‘আোইমহ 

ওয়াোল্লাম ও আবু্দল্লাহ ইবন রাওয়াহা রামদয়াল্লাহু ‘আনহু োড়া 

আর থকউ থরাযাদার মেে না।’86 

আবার কখনও কখনও রােূে োল্লাল্লাহ ‘আোইমহ 

ওয়াোল্লাসমর কাসে যখন এ খবর থিৌঁেে থয, োওম থহতু 

োহাবীগসণর কষ্ট হসি, তখন মতমন তাাঁর োহাবীসদর অবস্থার 

প্রমত েক্ষয কসর োওম থভসে থফেসেন।  

* থযমন জাসবর রামদয়াল্লাহু ‘আনহু হসত বমণথত হসয়সে:  

ُِ َرس ولَُ أَنَُّ»  الفَت حُِ، َعامَُ َمكَّةَُ إِلَى َخَرجَُ َوَسلَّمَُ َعلَي هُِ ّللاَّ ُ َصلَّى ّللاَّ
 إِنَُّ: لَه ُ فَِقيلَُ َمعَه ُ، النَّاسُ  َوَصامَُ الغَِميِم، ك َراعَُ بَلَغَُ َحتَُّى فََصامَُ

 

 মুসলিম: ১১২২।  



 

 

يَام ، َعلَي ِهمُ  َشقَُّ قَدُ  النَّاسَُ ونَُ النَّاسَُ َوإِنَُّ الص ِ  فَدََعُا فَعَل َت، فِيَمُا يَن ظ ر 
ِر، بَع دَُ َماءُ  ِمنُ  بِقَدَح ُ ونَُيَن ظُ  َوالنَّاسُ  فََشِرَب، العَص   . «إِلَي هُِ ر 

‘রােূেুল্লাহ োল্লাল্লাহ ‘আোইমহ ওয়াোল্লাম মক্কা মবজসয়র বের 

মক্কার উসেসশ থবর হসেন। এরির মতমন োওম িােন শুরু 

কসর কুরাসয় গামীম (নামক স্থাসন) থিৌঁেসেন। তাাঁর েসে 

থোকজনও োওম রাখসেন। অতঃির তাাঁর উসেসশ বো হসো, 

থোকজসনর োওম রাখসত কষ্ট হসি। আিমন কী করসেন 

তারা তা েক্ষয করসে। তখন মতমন বাদ আের িামনর থিয়াো 

আনসত বেসেন। এরির েবাইসক থদমখসয় মতমন িামন িান 

করসেন।’87  

* আর আবূ ো‘ঈদ খুদরী রামদয়াল্লাহু ‘আনহু বমণথত হাদীসে 

এসেসে, 

 لنَّاسُ َوا السََّماءُِ ِمنُ  نََهرُ  َعلَُى أَتَُى َوَسلَّمَُ َعلَي هُِ ّللاَّ ُ َصلَُّى النَّبِيُُّ أَنَُّ»
مُ  فِي ِصيَامُ  َشاةًُ َصائِفُ  يَو  ُِ َونَبِيُُّ م  َرب وُا فَقَالَُ لَه ُ غ لَةُ بَُ َعلَى ّللاَّ  اش 
ُا قَالَُ النَّاسُ  أَيَُّهُا ك مُ  إِن ُِي ِمث لَك مُ  لَس تُ  إِن ِي قَالَُ فَأَبَو   َراِكبُ  إِن ُِي أَي َسر 
ُا ُِ َرس ولُ  فَثَنَُى قَالَُ فَأَبَو   فََشِربَُ فَنََزلَُ فَِخذَه ُ َوَسلَّمَُ هَُِعلَيُ  ّللاَّ ُ َصلَّى ّللاَّ

 «َوَسلَّمَُ َعلَي هُِ ّللاَّ ُ َصلَُّى يَش َربَُ أَنُ  ي ِريد ُ انَُكَُ َوَمُا النَّاسُ  َوَشِربَُ
 أحمُد رواه

 

 মুসলিম: ১১১৩, ১১১৪।  



 

 

‘নবী োল্লাল্লাহ ‘আোইমহ ওয়াোল্লাম বৃমষ্টর িামনেৃষ্ট এক 

নাোর েমু্মসখ গমন করসেন। তখন থোকজন গরসমর মদসন 

িাসয় থহাঁসট োওম িােন করমেে। আর রােূেুল্লাহ োল্লাল্লাহ 

‘আোইমহ ওয়াোল্লাম বো মেসেন তাাঁর একমট খচ্চসরর মিসঠ। 

এমতাবস্থায় মতমন বেসেন, থহ থোক েকে! থতামরা িামন 

িান কসরা। তারা িান করসত ইতস্তত করসত োগসেন। তখন 

মতমন বেসেন,  থদখ  আমম থতামাসদর মত নই। আমম 

থতামাসদর থচসয় থবশ আরাসম আমে। আমম থতা আসরাহী (আর 

থতামরা িদব্রসজ)। তারিরও তাসদর ইতস্ততভাব কাটসো না। 

রােূেুল্লাহ োল্লাল্লাহ ‘আোইমহ ওয়াোল্লাম তখন মনজ উরু 

থমাবারক েমরসয় খচ্চসরর মিঠ থর্সক থনসম িড়সেন। এরির 

(েবার োমসন) িামন িান করসেন। আর (তাাঁর থদখাসদমখ) 

থোকজনও িামন িান করসো। আেসে মতমন িামন িান করসত 

চাইমেসেন না।’88  

o আর যখন মুোমফর বযমক্তর জনয োওম িােন কষ্টকর হসয় 
দাাঁড়ায়, তখন থে োওম থভসে থফেসব; েফসর োওম িােন 
করসব না। থযমন, 

 

 আহমদ: ৩/৪৬; ইবন খুযাইমা : ১৯৬৬। 



 

 

* িূসবথামল্লমখত জাসবর রামদয়াল্লাহু ‘আনহুর হাদীসে উসল্লখ 

রসয়সে:  

 علُى الصوم شق حين افطر لما مََُوَسلَُّ َعلَي هُِ ّللاَّ ُ َصلَّى النبي أَنَُّ»
 أ ولَئِكَُ ال ع َصاة ُ كَُأ ولَئُِ فَقَالَُ صامُ، قُد الناس بعُض أُن :لُه قيل الناس
 مسلُم رواُه «ال ع َصاة ُ

‘নবী োল্লাল্লাহ ‘আোইমহ ওয়াোল্লাম েফসর যখন থোকজসনর 

থরাযা রাখা কষ্টকর হসো তখন মনসজ োওম থভসে থফেসেন। 

তাাঁসক বো হসো, থকাসনা থকাসনা থোক োওম থরসখসে। মতমন 

বেসেন, ওরাই অবাধয, ওরাই িািী।’89 

* েহীহ বুখারী ও মুেমেসম জাসবর রামদয়াল্লাহু আনহু হসত 

আরও বমণথত হসয়সে:  

ُِ َرس ولُ  َكانَُ» ًَلُ ِزَحاًما فََرأَُى َسفَرُ  فُِي َوَسلَّمَُ َعلَي هُِ ّللاَّ ُ َصلَُّى ّللاَّ  َوَرج 
مُ  ال بِر ُِ ِمنُ  لَي سَُ فَقَالَُ َصائِمُ  فَقَال وُا ذَاهَُ َمُا فَقَالَُ َعلَي هُِ ظ ل ِلَُ قَدُ   الصَّو 
 «السَّفَرُِ فِي

‘নবী োল্লাল্লাহ ‘আোইমহ ওয়াোল্লাম এক েফসর মেসেন, মতমন 

একস্থাসন মানুসের জটো থদখসেন, থেখাসন তারা এক 

থোকসক োয়া মদসি। মতমন মজসজ্ঞে করসেন, কী হসি 

 

 মুসলিম: ১১১৪।  



 

 

এখাসন? তারা বেসো, োওম িােনকারী। উত্তসর মতমন 

বেসেন, েফর অবস্থায় োওম িােসন থকাসনা িুণয থনই।’90 

o যমদ মেয়াম িােনকারী মদসনর মধযভাসগ েফর কসর এবং 
মেয়াম িূণথ করা তার জনয কষ্টকর হয়, তাহসে মনজ শহর 
থর্সক থবর হবার ির তার জনয মেয়াম ভে করা জাসয়য। 
থকননা রােূেুল্লাহ োল্লাল্লাহু ‘আোইমহ ওয়াোল্লাম মেয়াম 
িােন কসরসেন এবং থোসকরাও তার েসে মেয়াম িােন 
কসরসেন। অবসশসে ‘কুরা‘উে গামীম’ নামক স্থাসন থিৌঁোর 
ির তাাঁর কাসে েংবাদ থিৌঁেে থয, থোকসদর জনয মেয়াম 
িােন খুব কষ্টকর হসি। তখন মতমন োওম ভে করসেন 
এবং তাাঁর থদখাসদমখ অনযরাও মেয়াম ভে করে।’91  

আর কুরা‘উে গামীম হসো হাররা বা কাসো িার্রগুসোর 

িাশ্বথমস্থত একমট কাসো িাহাড়; যা মাররূয-যাহরান ও 

‘উেফান নামক স্থাসনর মধযভাসগ অবমস্থত ‘গামীম’ নামক 

উিতযকা িযথন্ত প্রোমরত। 

o আর যমদ মুোমফর রমযান মাসে স্বীয় শহসর মদসনর থবোয় 
মেয়াম িমরতযাগ অবস্থায় আগমন কসর, ওই মদন তার জনয 
বাকী েমসয়র মেয়াম রাখা েহীহ হসব না। থকননা থে 

 

 বুখারী: ১৯৪৬; মুসলিম: ১১১৫।  

 মুসলিম: ১১১৪।  



 

 

মদসনর প্রর্ম ভাসগ মেয়াম ভেকারী মেে। আর ফরয মেয়াম 
েুবসহ োমদক উদয় হওয়ার েময় থর্সকই থকবে েহীহ 
হয়। 

তসব মদসনর অবমশষ্টাংশ মক তার জনয িানাহার থর্সক মবরত 

র্াকা জরুরী?  

এ বযািাসর উোমাসয় থকরাম একামধক মত প্রকাশ কসরসেন: 

* থকউ বসেসেন, তার জনয েমসয়র প্রমত েম্মান 
প্রদশথন কসর মদসনর অবমশষ্টাংশ িানাহার থর্সক মবরত 
র্াকা ওয়ামজব। আর তাসক এর কাযাও করসত হসব 
ওই মদসনর োওম শুদ্ধ না হবার কারসণ। এটাই ইমাম 
আহমাদ রহ.-এর মাযহাসবর প্রমেদ্ধ মত।  
* আবার থকাসনা থকাসনা আসেম বসেসেন, মদসনর 
বামক অংসশর োওম িােন আবশযক নয়; কারণ 
থযসহতু তাসক োওম কাযা করসত হসব। তাই বামক 
মদন োওম িােসন থকাসনা ফায়দা থনই। আর রমযান 
মাসের মযথাদা রক্ষার মবেয়মট থতা মদসনর প্রারসম্ভ 
প্রকাশয বা থগািসন তার দবধভাসব থরাযা ভাোর দ্বারাই 
থশে হসয় থগসে।  

* আবু্দল্লাহ ইবসন মােউদ রামদয়াল্লাহু ‘আনহু বসেসেন:    

 .«خرهآ فليأكُل النهار ولأ كُلأ من»



 

 

‘সয রমযাসনর মদসনর প্রর্ম ভাসগ থখে থে থযন থশে ভাসগও 

খায়।’  

অর্থাৎ শরয়ী ওযসরর কারসণ যার জনয মদসনর প্রর্ম ভাসগ 

ভক্ষণ করা দবধ হসো, তার জনয মদসনর থশেভাসগ ভক্ষণ 

করাও দবধ। এটা ইমাম মাসেক রহ. শাসফয়ী রহ.-এর মাযহাব 

এবং ইমাম আহমদ রহ.-এরও একমট থরওয়াসয়ত।  

তসব তার থরাযা ভাোর থগািনীয়তা রক্ষার জনয িানাহাসরর 

কর্া প্রকাশ করসব না। কারণ তার েম্পসকথ এসত ধারণা 

খারাি হসব মকংবা তার অনুেরণ করা হসব। 

েপ্তম প্রকার: এমন থরাগী যার থরাগমুমক্তর আশা করা যায়।  

এর মতনমট অবস্থা: 

প্রর্মত: যমদ এমন হয় থয, োওম তার জনয কষ্টকর নয় 

আবার তার ক্ষমতও করসব না, তাহসে তার জনয োওম ফরয 

হসব। কারণ তার থকাসনা শর‘ঈ ওযর থনই যা োওম ভাোসক 

দবধ করসব। 

মদ্বতীয়ত: যমদ এমন হয় থয, োওম তার জনয কষ্টকর, তসব 

তার ক্ষমত করসব না। এমতাবস্থায় থে োওম ভে করসব।  



 

 

* থযসহতু আল্লাহ তা‘আো বসেসেন:  

ُ َعلَىَُٰ أَۡوُ َمِريًضُا َكانَُ َوَمُن﴿ نُۡ فَِعدَّةُ  َسفَر  : البقرة[ ﴾ أ َخَرُه أَيَّامُ  م ِ

١٨٥  [ 

‘সয বযমক্ত অেুস্থ মকংবা েফর অবস্থায় র্াকসব থয অনযেময় 

গণনা কসর োওম িূণথ কসর থনসব।’ {েূরা আে-বাকারাহ্ , 

আয়াত: ১৮৫} 

এমতাবস্থায় তার জনয কষ্টকর হসে োওম িােন মাকরূহ 
হসব। কারণ থে আল্লাহর থদওয়া েুসযাগ থর্সক থবর হসয় 
মনসজসক শামস্ত মদে।  

* হাদীসে এসেসে: 

َُ إِنَُّ» تَُى أَنُ  ي ِحبُُّ ّللاَّ ه ، ت ؤ  َخص  َره ُ َكَمُا ر  تَى أَنُ  يَك   َمع ِصيَت ه ُ« ت ؤ 

‘মনশ্চয় আল্লাহ তাাঁর থদওয়া েুসযাগ গ্রহণসক ভাসোবাসেন 

থযমমনভাসব তার নাফরমানী করাসক অিেন্দ কসরন।’92 

তৃতীয়ত: যমদ এমন হয় থয, োওম তার ক্ষমত করসব। তাহসে 

তার জনয োওম ভাো ওয়ামজব এবং োওম িােন দবধ নয়। 

আল্লাহ তা‘আো বসেন: 

 

 আহমদ: ৫৮৬৬; সহীহ ইবসন লহব্বান: ২৭৪২; সহীহ খুযাইমা: ৯৫০।  



 

 

ا ُ َوََلُ ﴿ َُ إِنَُّ أَنف َسك ۡمُ  تَۡقت ل و   ]  ٢٩: النساء[ ُ﴾ ٢٩ َرِحيٗمُا بِك مُۡ َكانَُ ٱللَّ

‘সতামরা মনসজসদরসক হতযা কসরা না। মনশ্চয় আল্লাহ 

থতামাসদর প্রমত অতযন্ত থমসহরবান।’ [েূরা আন-মনো, আয়াত: 

২৯} 

আল্লাহ তা‘আো আসরা বসেন:   

 ]  ١٩٥: البقرة[ ﴾ ٱلتَّۡهل َكةُِ إِلَُى بِأَۡيِديك مُۡ ت ۡلق وا ُ َوََلُ ﴿

‘সতামরা থতামাসদর মনসজসদর হাতসক ধ্বংসের মদসক মনসক্ষি 

কসরা না।’ {েূরা আে-বাকারা, আয়াত: ১৯৫} 

* অনুরূিভাসব রােূেুল্লাহ োল্লাল্লাহ ‘আোইমহ ওয়াোল্লাম 

বসেসেন:  

 « َحقًُّا َعلَي كَُ نَف ِسكَُلُِ إِنَُّ »

‘মনশ্চয় থতামার মনসজর ওির মনসজর মকেু হক রসয়সে।’93  

আর আত্মার হক হসো, আল্লাহ োড় থদয়া েসেও োওম িােন 

কসর মনজ আত্মার ক্ষমত না করা।  

 

 বুখারী: ১৯৬৮।  



 

 

* থকননা আসরক হাদীসে নবী োল্লাল্লাহ আোইমহ ওয়াোল্লাম 

বসেসেন: 

  «ِضَرارَُ َوَلَُ َلََضَررَُ»

‘মনসজর ও অসনযর ক্ষমত করা যাসব না।’94 

ইমাম নাওয়াওয়ী বসেন, হাদীেমটর মবমভন্ন বণথনায় এসেসে 

থযগুসো িরস্পরসক শমক্তশােী কসরসে। 

o রমযান মাসে োওম িােনকাসে যমদ তার অেুস্থতা থদখা 
থদয় আর োওম িূণথ করা তার জনয কষ্টকর হয়, তাহসে 
তার জনয দবধ কারণ র্াকায় তার োওম ভে করা জাসয়য।  

o িক্ষান্তসর থরাযা ভেকারী অেুস্থ বযমক্ত যমদ রমযাসন মদসনর 
থবো েুস্থ হয় তাহসে থেমদসনর োওম তার জনয েহীহ 
হসব না। কারণ মদসনর শুরুসতই থে োওম ভে কসরসে। 
আর োওম িােন েুবসহ োমদসকর েময় থর্সক করা 
বযতীত েহীহ হয় না। 

মকন্তু ঐ মদসনর বাকী অংশ মক তার োওম িােন করসত হসব?  

 

 ইবসন মাজাহ্: ২৩৪০; অনুরূপ মুসনাসদ আহমাদ ৫/৩২৬, ৩২৭।  



 

 

এ েম্পসকথ উোমাসয় থকরাসমর মতমবসরাধ রসয়সে, যা 

ইসতািূসবথ মুোমফর কতৃথক েফর অবস্থায় মনসজ থদসশ োওম 

ভে করা অবস্থায় থফরা েম্পমকথত আসোচনায় গত হসয়সে।  

• যমদ মচমকৎো দ্বারা োবযস্ত হয় থয, োওম থরাগ বৃমদ্ধ 
করসব,  তাহসে থরাগ থর্সক বাাঁচার জনয শারীমরক েুস্থতার 
মদসক েক্ষয থরসখ োওম ভাো জাসয়য। 

যমদ এ েুাঁমক দূর হসয় যাওয়ার আশা করা যায় তাহসে দূর 

হওয়া িযথন্ত অসিক্ষা করসব। তারির থযেব োওম থভসেসে 

তা কাযা কসর থনসব। আর যমদ তার থরাগমুমক্তর আশা করা 

না যায়, তাহসে তার হুকুম হসব িঞ্চম প্রকাসরর হুকুম; োওম 

ভােসব এবং প্রসতযক মদসনর িমরবসতথ একজন কসর মমেকীন 

খাওয়াসব। 

থহ আল্লাহ! আমাসদর এমন আমে করার তাওফীক মদন যা 

আিনাসক েন্তুষ্ট কসর। আর আমাসদরসক আিনার অেন্তুমষ্ট ও 

নাফরমামনর কারণ থর্সক দূসর রাখুন। আর আিনার মবসশে 

অনুগ্রসহ আমাসদরসক, আমাসদর মিতা-মাতাসক এবং েকে 

মুেমেমসক ক্ষমা কসর মদন। আর োোত ও োোম বেথণ করুন 

আমাসদর নবী মুহাম্মদ, তাাঁর িমরবার-িমরজন ও েকে 

োহাবীর ওির।    



 

 

  



 

 

অষ্টম আের 

মেয়াম িােন এবং এর কাযার মবধাসনর মদক থর্সক মানুসের 

প্রকারসভসদর অবমশষ্ট আসোচনা 

 

যাবতীয় প্রশংো আল্লাহর জনয মযমন অননয, মহান, প্রবে, 

ক্ষমতাবান, শমক্তশােী, মহাপ্রতািশােী; কল্পনা ও দৃমষ্টশমক্তর 

মাধযসম আয়ত্ব করার উসধ্বথ; প্রসতযক েৃমষ্টসক মতমন 

মুখাসিমক্ষতার দবমশসষ্টয মচমিত কসরসেন; আিন শমক্তমত্তা 

প্রকাশ কসরসেন মদবারামত্রর আবতথসনর মধয মদসয়; দুরাসরাগয 

থরাগীর ক্রন্দন থশাসনন, থয মনজ অেুমবধার অনুসযাগ-অমভসযাগ 

কসর; গুহাভযন্তসর আাঁধার রাসত কৃষ্ণকায় মিাঁিসড়র িদমচি 

মতমন থদসখন; অন্তসরর অবযক্ত এবং মসনর েুকাসনা মবেয়ও 

মতমন জাসনন; তাাঁর গুণাবমেও তাাঁর েত্তার মসতাই (সযমমনভাসব 

তাাঁর েত্তার প্রকৃত ধরণ থকউ জাসন না থতমমনভাসব তাাঁর 

গুণাগুসণর প্রকৃত রূি থকউ জাসন না), যারা তার োদৃশয 

মনধথারণ কসর (মুশামব্বহা) তারা কাসফর; কুরআন ও েুন্নায় 

মতমন মনসজসক থযেব গুসণ গুণামন্বত কসরসেন আমরা তা 

স্বীকার কমর: 



 

 

نَه ۥُ أَسَّسَُ أَفََمنُۡ﴿  ُِ ِمنَُ تَۡقَوىَُٰ َعلَىَُٰ ب ۡنيََٰ نُ  ٱللَّ نُۡ أَُم َخۡيرُ  َوِرۡضَوَٰ  أَسَّسَُ مَّ
نَه ۥُ فُ  َشفَا َعلَىَُٰ ب ۡنيََٰ ر  ُ ج    ]  ١٠٩: لتوبةا[ ﴾ َهار 

‘সয তার গৃসহর মভমত্ত আল্লাহর তাকওয়া ও েন্তুমষ্টর উির 

প্রমতষ্ঠা করে থে মক উত্তম নামক ঐ বযমক্ত থয তার গৃসহর মভমত্ত 

প্রমতষ্ঠা কসরসে এক গসতথর িতসনানু্মখ মকনারায়?’ {েূরা আত-

তাওবা, আয়াত: ১০৯} আমম িমবত্র ও মহান থে েত্তার প্রশংো 

কমর, আনন্দ ও থবদনা েবথাবস্থায়। 

আর আমম োক্ষয প্রদান কমর থয একমাত্র আল্লাহ োড়া থকাসনা 

েতয ইোহ থনই, তাাঁর থকাসনা অংশীদার থনই, েৃমষ্ট ও 

িমরচােনায় মতমন এক-অমদ্বতীয়: 

  ]  ٦٨: القصُص[ ُ﴾ َويَۡختَار ُه يََشا ءُ  َمُا يَۡخل قُ  َوَربُّكَُ ﴿

‘আর আিনার রব যা ইিা েৃমষ্ট কসরন এবং মসনানীত 

কসরন।’ {েূরা আে-কাোে, আয়াত: ৬৮} আমম আরও োক্ষয 

থদই থয মুহাম্মদ তাাঁর বান্দা ও রােূে, মযমন থশ্রষ্ঠতম িুণযাত্মা 

নবী।  

আল্লাহ োোত তর্া উত্তম প্রশংো বেথণ করুন তাাঁর ওির, 

তাাঁর থহরা গুহার োর্ী আবূ বকসরর ওির, কাসফরসদর 

মূসোৎিানকারী উমসরর ওির, স্বগৃহদ্বাসর শহীদ উেমাসনর 



 

 

ওির, থশে রাসত োোত আদায়কারী আেীর ওির এবং তার 

েকে িমরবারবগথ, েকে োহাবী মুহামজর ও আনোরীগসণর 

ওির। আর আল্লাহ তাসদর উির যর্াযর্ োোম থিশ করুন।   

o আমার ভাইসয়রা! ইসতািূসবথ মেয়াম িােসনর থক্ষসত্র োত 
প্রকার মানুসের কর্া আসোচনা কসরমে। আর এই হসো 
অবমশষ্ট প্রকাসরর মানুসের আসোচনা। 

অষ্টম প্রকার: ঋতুবতী মমহো।  

েুতরাং ঋতুবতী মমহোর জনয মেয়াম িােন করা হারাম; তার 

দ্বারা মেয়াম িােন েহীহ হসব না।  

* কারণ রােূেুল্লাহ োল্লাল্লাহু ‘আোইমহ ওয়াোল্লাম বসেসেন :  

جُ ال ِلل ب ُِ أَذ َهبَُ َوِدينُ  َعق لُ  نَاقَِصاتُِ ِمنُ  َرأَي تُ  َما»  ِمنُ  الَحاِزمُِ لُِرَّ
» دَاك نَّ ُِ؟ َرس ولَُ يَُا َوَعق ِلنَُا ِدينِنَُا ن ق َصانُ  َوَمُا: ق ل نَُ ُ،إِح   أَلَي سَُ»: قَالَُ ّللاَّ

أَةُِ َشَهادَة ُ فُِ ِمث لَُ الَمر  ِل«ال َشَهادَةُِ نِص  ج   فَذَِلكُِ»: قَالَُ بَلَى،: ق ل نَُ رَّ
ُ« َولَمُ  ت َصل ُِ لَمُ  َحاَضتُ  إِذَا أَلَي سَُ َعق ِلَهاُ، ن ق َصانُِ ِمنُ  م   بَلَىُ،: ق ل نَُ تَص 

 ِدينَِهاُ« ن ق َصانُِ ِمنُ  فَذَِلكُِ»: قَالَُ

‘থতামাসদর মসতা দীন ও জ্ঞানগত অেমূ্পণথতা েসেও আর 

কাউসক মবচক্ষণ থোসকর বুমদ্ধ হরসণ এমন িারেম থদমখমন। 

তারা প্রশ্ন করে, থহ আল্লাহর রােূে! আমাসদর দীন ও 



 

 

জ্ঞানগত অেমূ্পণথতা কী? মতমন বেসেন, নারীর োক্ষয মক 

িুরুসের োসক্ষযর অসধথক নয়? তারা বেে, মনশ্চয়। মতমন 

বেসেন, এটাই হসো থতামাসদর জ্ঞানগত কমমত। আর ঋতু 

অবস্থায় তার োোত ও মেয়াম িােন করসত হয় না, এমন 

নয় মক? তারা বেে হযাাঁ, মতমন বেসেন, এটাই হসো দীনী 

কমমত।’95  

হাসয়য হসো: প্রকৃমতগত রক্তক্ষরণ মনমদথষ্ট কসয়ক মদসনর জনয 

যা  নারীসদর মনয়মমত হসয় র্াসক। 

o মেয়াম িােনকারী নারীর যমদ েূযথাসস্তর মকেুক্ষণ িূসবথও 
ঋতুস্রাব থদখা থদয়, তাহসে তার ওই মদসনর মেয়াম বামতে 
হসয় যাসব। তসব তা কাযা করসত হসব। তসব নফে মেয়াম 
হসে এর কাযা করাও নফে হসব।  

o আর যমদ থকাসনা নারী রমযাসনর মদসনর মধযভাসগ ঋতুস্রাব 
থর্সক িমবত্র হয়, তসব মদসনর শুরুসত মেয়াম িােসনর 
প্রমতবন্ধকতা র্াকার কারসণ ওই মদসনর বাকী অংসশও 
মেয়াম িােন েহীহ হসব না।  

প্রশ্ন হসো, মদসনর অবমশষ্টাংশ থে িানাহার থর্সক মবরত 

র্াকসব মক না?  

 

 বুখারী: ৪০৩; মুসলিম: ১৩২। 



 

 

এ বযািাসর উোমাসয় থকরাসমর মসধয মতসভদ রসয়সে। 

মুোমফসরর মেয়াম েম্পমকথত মােআোয় এ মবেয়মট আসোমচত 

হসয়সে।  

o আর যমদ রমযাসনর রাসত েুবসহ োমদক উদসয়র োমানয 
িূসবথও থকাসনা নারী ঋতুস্রাব থর্সক িমবত্র হয়, তসব তার 
ওির মেয়াম িােন আবশযক। থকননা থে মেয়াম িােসন 
েক্ষমসদর অন্তভুথক্ত, মেয়াম িােসন তার থতা এখন থকাসনা 
বাধা থনই। তাই তার ওির মেয়াম িােন ওয়ামজব। যমদ 
থে েুবসহ োমদসকর ির থগােে কসর তবুও মেয়াম শুদ্ধ 
হসব। থযমন অিমবত্র বযমক্ত েুবসহ োমদক উদয় হওয়ার 
ির থগােে করসেও তার মেয়াম শুদ্ধ হসব।  

* কারণ, আসয়শা রামদয়াল্লাহু ‘আনহা হসত বমণথত, মতমন বসেন,  

بِحُ  َوَسلَّمَُ َعلَي هُِ للا ُ َصلَُّى للاُِ َرس ولُ  َكانَُ إِنُ » ن بًُا لَي ص   ِمنُ  ج 
تََِلمُ  َغي رُِ ِجَماع ،  يَص وم ُ« ث مَُّ َرَمَضاَن، فِي اح 

‘রােূেুল্লাহ োল্লাল্লাহু ‘আোইমহ ওয়াোল্লাম স্বপ্নসদাে োড়া 

েহবােজমনত নািাক অবস্থায় েুবসহ োমদসকর ির িমবত্রতা 

অজথন করসতন এবং রমযাসনর মেয়াম িােন করসতন।’96 

 

 বুখারী: ১৯৩১; মুসলিম: ১১০৯। 



 

 

o আর মনফােওয়ােী মমহোসদর মবধান িূসবথাক্ত হাসয়যওয়ােী 
মমহোসদর মবধাসনর মসতাই।  

o হাসয়য ও মনফাে অবস্থায় নারীর থয কয়মদন মেয়াম বাদ 
িড়সব, থে মদনগুসোর কাযা তার ওির ওয়ামজব।  

* কারণ, আল্লাহ তা‘আো বসেসেন:  

نُۡ فَِعدَّةُ  ﴿   ] ١٨٤: البقرة[ ﴾ أ َخَرُ  أَيَّامُ  م ِ

‘তসব অনয মদসন এগুসো গণনা (কাযা) কসর থনসব।’ {েূরা 

আে-বাকারাহ্ , আয়াত: ১৮৪}  

* অনুরূি আসয়শা রামদয়াল্লাহু ‘আনহাসক মজসজ্ঞে করা 

হসয়মেে:  

َمُ،الصَُّ تَق ِضي ال َحائِِضُ بَالُ  َما ََلةَُ تَق ِضُي َوََلُ و  : فَقَالَتُ . الصَّ

وِريَّة ُ ،بَِحرُ  لَس تُ : ق ل تُ  أَن ِت؟ أََحر  أَلُ  َولَِكن ِي وِريَّة   َكانَُ»: قَالَتُ . أَس 
َمرُ  ذَِلَك، ي ِصيب نَا ِم، بِقََضاءُِ فَن ؤ  و  َمرُ  َوََلُ الصَّ ََلةُِ« بِقََضاءُِ ن ؤ   الصَّ

‘ঋতুবতীর কী হসো থয, থে মেয়াম কাযা কসর অর্চ োোত 

কাযা কসর না? উত্তসর মতমন বেসেন, তুমম মক হারূরী? (অর্থাৎ 

খাসরমজ েম্প্রদায়ভুক্ত?) থে বেে, আমম হারূরী নই, বরং 

জানার জনয মজসজ্ঞে করোম, মতমন বেসেন, আমাসদরও এ 



 

 

অবস্থা হসয়মেে। তখন আমরা মেয়াম কাযা করার জনয আমদষ্ট 

হসয়মে। োোসতর জনয নয়।’97 

নবম প্রকার: থয দুগ্ধবতী মকংবা গভথবতী নারী োওম িােসনর 

কারসণ মনসজর বা েন্তাসনর ক্ষমতর আশঙ্কা করসেন  

এমতাবস্থায় মতমন মেয়াম িােন করসবন না; োওম ভে 

করসবন। 

* কারণ, আনাে ইবন মাসেক আে-কা‘বী রামদয়াল্লাহু ‘আনহুর 

হাদীসে বমণথত হসয়সে, মতমন বসেন, রােূেুল্লাহ োল্লাল্লাহু 

‘আোইমহ ওয়াোল্লাম বসেসেন:  

َُ إِنَُّ » َسافِرُِ َعنُِ َوَضعَُ َوَجلَُّ َعزَُّ ّللاَّ ََلةِ، َشط رَُ ال م  َسافِرُِ َوَعنُِ الصَّ  ال م 
ِضعُِ َوال َحاِملُِ ر  َمُ، َوال م  و  يَاَمُ« أَوُِ الصَّ   الص ِ

‘আল্লাহ তা‘আো মুোমফরসদর োোত অসধথক কসরসেন। আর 

গভথবতী, স্তনযদানকামরনী ও মুোমফর থর্সক মেয়াম মশমর্ে 

কসরসেন।’98 

থয কমদন তারা মেয়াম তযাগ কসরসেন শুধুমাত্র ওই মেয়ামগুসো 

কাযা করা আবশযক। যখন তাসদর জনয কাযা করা েহজ হয় 
 

 বুখারী: ৩২১; মুসলিম: ৩৩৫। 

 আবূ দাঊদ: ২৪০৮; নাসাঈ: ২২৭৫; লিরলমযী: ৭১৫; ইবন মাজাহ: ১৬৬৭।  



 

 

এবং শঙ্কা দূর হসয় যায় তখনই তা কাযা করসব। থযমন অেুস্থ 

বযমক্ত যখন েুস্থ হসব তখনই থকবে তার কাযা করসব। 

দশম প্রকার: অসনযর অতযাবশযক প্রসয়াজন িূরসণর মনমমসত্ত 

যার োওম ভাো প্রসয়াজন।  

থযমন: থকাসনা মনরিরাধ মানুেসক িুসব যাওয়া মকংবা আগুসন 

থিাড়া অর্বা ধসে িড়া ইতযামদ থর্সক বাাঁচাসনা। 

অতএব যমদ খাবার ও িানীয় িান না কসর তাসক বাাঁচাসনা 

েম্ভব না হয় তাহসে তার জনয োওম ভাো জাসয়য হসব। বরং 

তখন োওম ভাো ওয়ামজব হসব। কারণ মনরিরাধ মানুেসক 

ধ্বংে থর্সক বাাঁচাসনা ওয়ামজব। আর “যা বযমতসরসক ওয়ামজব 

েম্পন্ন করা যায় না, তাও ওয়ামজব।” তসব িরবতথীসত ভাো 

োওমগুসো কাযা করা তার উির আবশযক।  

আর তার উদাহরণ ঐ বযমক্তর নযায়, থয আল্লাহর িসর্ মজহাসদ 

শত্রু মনধসনর েসক্ষয শমক্ত অজথসনর জনয মেয়াম ভে কসর। 

থে মেয়াম ভে করসব এবং িসর তার কাযা করসব। চাই থে 

মজহাসদর েফসর থহাক মকংবা মনজ শহসর, শত্রু যমদ োমসন 

এসে যায়, েবথাবস্থায় োওম ভে কসর শমক্ত েঞ্চয় করার 

দবধতার মসধয থকাসনা থহরসফর থনই। থকননা এ েময় মেয়াম 



 

 

ভে করা মুেমেমসদর থর্সক প্রমতসরাধ ও মহান আল্লাহর 

কাসেমা উাঁচু করার জনয। 

* েহীহ মুেমেসম আবূ োঈদ খুদরী রামদয়াল্লাহু ‘আনহু থর্সক 

বমণথত হসয়সে, মতমন বসেন,  

نَا» ُِ َرس ولُِ َمعَُ َسافَر  نُ  َمكَّةَُ إِلَُى َوَسلَّمَُ َعلَي هُِ ّللاَّ ُ َصلَّى ّللاَّ  ِصيَامُ  َونَح 
ُِ َرس ولُ  فَقَالَُ َمن ِزًَلُ فَنََزل نَا قَالَُ  قَد ُ إِنَّك مُ  َوَسلَّمَُ َعلَي هُِ ّللاَّ ُ َصلَُّى ّللاَّ
ت مُ  ك مُ  ِمنُ  دَنَو  ِ رُ  َعد و  َصةًُ فََكانَتُ  لَك مُ  أَق َوُى َوال ِفط  خ   َصامَُ َمنُ  فَِمنَُّا ر 
ُو إِنَّك مُ  فَقَالَُ آَخرَُ َمن ِزًَلُ نََزل نَُا ث مَُّ أَف َطرَُ َمنُ  َوِمنَُّا َصب ِح  ك مُ َعد ُ م  ِ  و 

رُ  َُ لَك مُ  أَق َوُى َوال ِفط  وافَأ َمةًُ َوَكانَتُ  ف ِطر  نَا َعز   «فَأَف َطر 

‘আমরা রােূসে করীম োল্লাল্লাহ ‘আোইমহ ওয়াোল্লাসমর েসে 

মক্কায় েফসর থবর হোম, তখন আমরা োওম িােনকারী 

মেোম। এরির আমরা একমট স্থাসন অবতরণ করোম। 

আল্লাহর রােূে োল্লাল্লাহ ‘আোইমহ ওয়াোল্লাম বেসেন, 

থতামরা থতামাসদর শত্রু িসক্ষর মনকটবতথী হসয় থগে। আর 

োওম থভসে থফসে থতামাসদর জনয শমক্ত েঞ্চসয় েহায়ক 

হসব। ফসে োওম ভাো দবধ মেে। এরির আমাসদর মসধয 

থকউ থকউ োওম রাখসো আর থকউ থকউ থভসে থফেে। 

তারির আমরা আসরকমট স্থাসন নামোম তখন আল্লাহর রােূে 

োল্লাল্লাহ ‘আোইমহ ওয়াোল্লাম বেসেন, থতামরা খুব শীঘ্রই 

শত্রুিসক্ষর থমাকাসবো করসব। আর োওম থভসে থফো শমক্ত 



 

 

েঞ্চসয়র জনয অমধক েহায়ক হসব। েুতরাং থতামরা েবাই 

োওম থভসে থফে। আর এটা বাধযকারী মনসদথশ মেে, তাই 

আমরা েবাই োওম থভসে থফসেমেোম।’99 

এ হাদীে থর্সক থবাো যায়, েফর োড়াও যুসদ্ধর জনয শমক্ত 

েঞ্চয় করা একমট কারণ; যার মনমমসত্ত মেয়াম ভে করা 

জাসয়য। থকননা রােূেুল্লাহ োল্লাল্লাহু ‘আোইমহ ওয়াোল্লাম 

শত্রুর মবরুসদ্ধ যুদ্ধ করার জনয শমক্ত েঞ্চয় করাসক মেয়াম 

থভসে থফোর জনয স্বতন্ত্র একমট কারণ মহসেসব মচমিত 

কসরসেন। েফর স্বতন্ত্র আসরকমট কারণ। এ জনয মতমন প্রর্ম 

স্থাসন মেয়াম ভসের মনসদথশ থদন মন।  

o উসল্লমখত কারণেমূসহ যাসদর মেয়াম ভে করা দবধ, তাসদর 
মেয়াম ভসের মবেয়মট প্রকাশ করায় থকাসনা বাধা থনই। 
যমদ তার স্পষ্ট কারণ র্াসক। থযমন অেুস্থ বা বসয়াবৃদ্ধ 
বযমক্ত মযমন মেয়াসম অক্ষম।  
িক্ষান্তসর যমদ মেয়াম ভসের কারণ অপ্রকাশয বা অস্পষ্ট 
হয়, থযমন ঋতুবতী মমহো এবং ওই বযমক্ত থয থকাসনা 
মবিদগ্রস্ত বযমক্তসক রক্ষা করসত মগসয় মেয়াম ভে কসরসে- 
থে আড়াসে িানাহার করসব। যাসত তার প্রমত থকাসনা 

 

 মুসলিম: ১১২০।  



 

 

অিবাদ না আসে মকংবা থকাসনা অবুে থধাাঁকায় িসড় এ 
ধারণা না কসর থয থকাসনা কারণ োড়াই মেয়াম ভে করা 
দবধ।  

o আর উিসরাক্ত প্রকারেমূসহর মধয থর্সক যার োওম কাযা 
করা আবশযক, থে থয কমদন োওম ভােসব মহসেব কসর 
তার  োওম কাযা কসর থনসব।  

* কারণ আল্লাহ তা‘আো বসেসেন :  

نُۡ فَِعدَّةُ  ﴿  ]  ١٨٤: البقرة[ ﴾ أ َخَرُ  أَيَّامُ  م ِ

‘তাহসে অনযানয মদসন েংখযা িূরণ কসর থনসব।’ {েূরা আে-

বাকারা, আয়াত: ১৮৪} 

* হযাাঁ, থয বযমক্ত িুসরা মােই োওম ভাসে তার জনয িুসরা 

মাসের েবকটা োওমই রাখসত হসব। যমদ ৩০ মদসন মাে হয় 

তাহসে ৩০টা োওম রাখসব এবং ২৯ মদসন মাে হসে ২৯টা 

োওম রাখসব। 

• আর উত্তম হসো, উযর থশে হওয়ামাত্র দ্রুততম েমসয় 
তার োওমগুসো কাযা কসর থনওয়া। থকননা এসত দ্রুত 
কেযাসণর মদসক যাওয়া যায় ও মযম্মাদারী থর্সক তাড়াতামড় 
মুক্ত হওয়া যায়।  



 

 

• তসব েুসট যাওয়া মেয়াম জরুরী উযরোসিসক্ষ িরবতথী 
রমযান িযথন্ত মবেম্ব করাও দবধ। আল্লাহ তা‘আো 
বসেসেন:  

نُۡ فَِعدَّةُ ﴿  ُ﴾ ٱۡلع ۡسرَُ بِك مُ  ي ِريد ُ َوََلُ ٱۡلي ۡسرَُ بِك مُ  ٱللَّ ُ ي ِريد ُ أ َخَرُه مُ أَيَّا م ِ
 ] ١٨٥: البقرة[

‘তসব থে অনযানয মদবসে েংখযা িূরণ কসর থনসব। আল্লাহ 

থতামাসদর েহজ চান এবং কমঠন চান না।’ {েূরা আে-বাকারা, 

আয়াত: ১৮৫}  

মেয়াম কাযার থক্ষসত্র মবেসম্বর দবধতাই হসো চরম 

েহজীকরণ। তাই যমদ কারও ওির রমযাসনর ১০ মদসনর 

মেয়াসমর কাযা ফরয হয় তাহসে িরবতথী রমযান আোর ১০ 

মদন িূবথ িযথন্ত মবেম্ব করা তার জনয জাসয়য।  

• তসব থকাসনা উযর োড়াই মদ্বতীয় রমযান িযথন্ত মবেম্ব দবধ 
নয়।  

* কারণ, আসয়শা রামদয়াল্লাহু ‘আনহা বসেন:  

مُ الصَُّ َعلَيَُّ يَك ونُ  َكانَُ» تَِطيعُ  ُافَمَُ َرَمَضاَن، ِمنُ  و  ُ أَق ِضيَه ُ أَنُ  أَس   إَِلَّ
 « َشع بَانَُ فِي



 

 

‘আমার ওির রমযাসনর মেয়াম কাযা হসয় থযসতা; মকন্তু আমম 

শাবান মাে আোর আগ িযথন্ত কাযা করসত েক্ষম হতাম 

না।’100  

* তাোড়া মদ্বতীয় রমযান িযথন্ত মবেম্ব করসে তার দাময়সত্ব 

অসনক োওম জমা হসয় যাসব। ফসে কখসনা থে তা িােসন 

অিারগ মকংবা মৃতুযর থকাসে ঢসে িড়সত িাসর। আর োওম 

থযসহতু এমন ইবাদত যা বারবার আসে তাই প্রর্মমটসক মবেম্ব 

কসর মদ্বতীয়মটর েময় িযথন্ত থিৌঁমেসয় থদয়া জাসয়য নয়, থযমন 

োোত। 

• আর যমদ কারও ওযর মৃতুয িযথন্ত বহাে র্াসক এবং থে 
মেয়াম কাযা করসত বযর্থ হয়, তাহসে তার ওির মকেুই 
আবশযক হসব না। থকননা আল্লাহ তা‘আো অনয েমসয় 
কাযা করাসক আবশযক কসরসেন যা তার িসক্ষ েম্ভব হয় 
মন। তাই তার থর্সক মেয়াম ওই বযমক্তর মত রমহত হসয় 
যাসব থয রমযান মাে আগমসনর িূসবথই মারা থগসে ফসে 
তার ওির মেয়াম আবশযক হয় মন।  

• তসব থে যমদ কাযা করসত েক্ষম হয় মকন্তু অেেতা থহতু 
কাযা না কসর মারা যায়, তাহসে থয েকে মেয়াসমর কাযা 

 

 বুখারী: ১৯৫০; মুসলিম: ১১৪৬।  



 

 

করা মৃত বযমক্তর েুসযাগ মেে তার উত্তরামধকারীগণ থে 
েকে মেয়াসমর কাযা করসব।  

* কারণ, রােূেুল্লাহ োল্লাল্লাহু ‘আোইমহ ওয়াোল্লাম বসেন:  

 َوِليُّه ُ« ن ه ُعَُ َصامَُ ِصيَامُ  َوَعلَي هُِ َماتَُ َمنُ »

‘সয বযমক্ত মেয়াম আদায় না কসর মারা যাসব তার অেী তর্া 

উত্তরামধকারীগণ তার িক্ষ থর্সক মেয়াম আদায় কসর 

থনসব।’101  

অেী হসো, তার ওয়ামরশগণ অর্বা মনকটবতথী আত্মীয়বগথ। 

আর তাই মদন অনুিাসত (তার অেী বা আত্মীয়বসগথর মধয 

থর্সক) একদে থোক একই মদন তার িক্ষ থর্সক মেয়াম 

আদায় কসর, তসব তাও দবধ হসব।  

* ইমাম বুখারী রহ. বসেন,  

ًَلُ ثَََلث ونَُ ن ه ُعَُ َصامَُ إِنُ  ال َحَسنُ  قَالَُ ًمُا َرج   َجازَُ َواِحدًا يَو 

‘হাোন বেরী রহ. বসেসেন, যমদ তার িসক্ষ থর্সক ৩০ জন 

থোক একমদসনই মেয়াম িােন কসর তাহসে তা জাসয়য 

হসব।’102  

 

 বুখারী: ১৯৫২; মুসলিম: ১১৪৭।  

. ফািহুি বারী: ৪/১৯২। [িসব হানাফী মাযহাসব অিী লসয়াম কাযা করসব না বরং প্রলিলদসনর জনয 



 

 

যমদ তার থকান অেী বা অমভভাবক না র্াসক মকংবা অমভভাবক 

র্াসক মকন্তু তারা তার িক্ষ থর্সক োওম রাখসত চায় না, 

তাহসে ওই বযমক্তর থরসখ যাওয়া েম্পমত্ত থর্সক কাযা করা 

েম্ভব মেে এমন মদনগুসোর েংখযা মহসেব কসর প্রসতযক 

মদসনর জনয একজন মমেকীনসক খাওয়াসত হসব। প্রসতযক 

মমেকীনসক এক মুদ ভাসো গম থদসব, যার ওজন বতথমাসন 

‘আধা মকসো ও ১০ গ্রাম।’ 

o মপ্রয় ভাইসয়রা! এই হসো মেয়াসমর মবধাসনর থক্ষসত্র মবমভন্ন 
থশ্রণীর মানুে। আল্লাহ তা‘আো স্থান ও অবস্থানুযায়ী 
প্রসতযক প্রকাসরর মানুসের োওসমর মবধান কী হসব তা 
বসে মদসয়সেন। অতএব এ শরীয়সত আিনাসদর 
প্রমতিােসকর মহকমত ও প্রজ্ঞা-রহেয থজসন মনন। আল্লাহ 
তাাঁর শরীয়তসক েহজ করার মাধযসম থয থনয়ামত মদসয়সেন 
তার শুকমরয়া আদায় করুন এবং তাাঁর কাসে আমরণ এ 
দীসনর ওির অটে র্াকার তাওফীক প্রার্থনা করুন।  

থহ আল্লাহ! আমাসদর যাবতীয় িাি, যা আমাসদর ও আিনার 

মযকসরর মাসে অন্তরায় েৃমষ্ট কসরমেে তা থমাচন করুন, আর 

আিনার আনুগতয ও শুকমরয়ায় আমাসদর ঘাটমত মাজথনা 

 
কাফফারা লহসসসব লমসকীনসক একলদসনর খাবার দদসব। অনুবাদক]   



 

 

করুন, আিনার িসর্ অমবরাম অমবচে রাখুন এবং আমাসদর 

থে নূর দান করুন যা মদসয় আমরা আিনার ির্ খুাঁসজ িাব।  

থহ আল্লাহ! আিনার মুনাজাসতর স্বাদ আমাসদর আস্বাদন 

করান আর আমাসদর িমরচামেত করুন আিনাসক 

েন্তুষ্টকারীসদর িসর্। থহ আল্লাহ! মনসজসদর অধঃগমন থর্সক 

আমাসদর রক্ষা করুন, মনসজসদর অেেতা থর্সক জামগসয় মদন, 

আমাসদর কেযাসণর িসর্র েন্ধান মদন এবং আিন কৃিায় 

আমাসদর ির্চোসক েুন্দর করুন।  

থহ আল্লাহ! আমাসদর শামমে করুন আিমন মুত্তাকীসদর 

কাতাসর আর অন্তভুথক্ত করুন আিনার থনককার বান্দাসদর 

দসে।  

আর আল্লাহ দরূদ ও োোম বেথণ করুন আমাসদর নবী 

মুহাম্মদ, তাাঁর িমরবার-িমরজন ও েকে োহাবীর ওির। 

আমীন।  

 

 

  



 

 

নবম আের 

মেয়াম িােসনর মহকমত বা তাৎিযথেমূহ  

 

যাবতীয় প্রশংো আল্লাহর জনয মযমন রাত ও মদসনর মববতথন 

ঘটান, মাে ও বেসরর আবতথন ঘটান; মযমন বাদশা, মহািমবত্র, 

ত্রুমটমুক্ত; বড়ত্ব, স্থায়ীত্ব ও অমরসত্ব অননয; যাবতীয় ত্রুমট-

মবচুযমত ও মানমবক তুেনা থর্সক িমবত্র; মশরার থভতরস্থ ও 

অমস্থর অভযন্তরস্থ মজমনেও থদসখন; ক্ষীণস্বর ও েূক্ষ্ম মবেয়ামদও 

থশাসনন; অমধক দাতা দয়ােু ইোহ্ , ক্ষমতাবান ও কমঠন 

প্রমতসশাধ গ্রহণকারী রব; মতমন েকে মবেয় মনধথারণ কসরন 

অতঃির তাসক েসবথাত্তম মনয়সম িমরচােনা কসরন; মতমন 

শরীয়সতর মবধানাবমে প্রবতথন কসরসেন অতঃির তাসক 

েুপ্রমষ্ঠত ও মনখুাঁত কসরসেন; তাাঁর ক্ষমতায় বাতাে প্রবামহত 

হয় এবং থমঘমাো িমরভ্রমণ কসর; তারই দয়া ও প্রজ্ঞানুোসর 

মদন ও রাসতর আবতথন ঘসট। আমম গুণকীতথন কমর তাাঁর মহান 

গুণাবমের ও চমৎকার থনয়ামতরামজর ওির, আর শুকমরয়া 

আদায় কমর অমধক থনয়ামত প্রার্থনাকারী ও তা োভ করার 

ইিাসিােণকারী বযমক্তর শুকমরয়া।  



 

 

আর আমম োক্ষয প্রদান কমর থয একমাত্র আল্লাহ্  োড়া থকাসনা 

েতয ইোহ থনই; তাাঁসক জ্ঞান বা কল্পনায় থবষ্টন করা েম্ভব 

নয়।  আমম আরও োক্ষয থদই থয মুহাম্মদ তাাঁর বান্দা ও রােূে, 

মযমন থশ্রষ্ঠতম মানব।  

আল্লাহ োোত ও োোম বেথণ করুন তাাঁর ওির, তাাঁর োর্ী 

আবূ বকসরর ওির মযমন ইেোম গ্রহসণ মেসেন অগ্রগামী, 

উমসরর ওির যাসক থদসখ শয়তান িোয়ন করত, উেমাসনর 

ওির মযমন কমঠন যুসদ্ধ (তাবুসকর যুসদ্ধ) রেদ েরবরাহ 

কসরসেন, আেীর ওির মযমন মবশাে োগর ও দুবথার মেংসহর 

মসতা এবং তাাঁর েকে িমরবারেদেয, োহাবী ও 

অনাগতকাসের েুন্দর আনুোরীসদর ওির।  

o আল্লাহর বান্দাগণ! থজসন রাখুন মনঃেসন্দসহ মহান আল্লাহ 
যা েৃজন কসরসেন আর থয মবধান প্রবতথন কসরসেন েব 
মকেুসতই তাাঁর িমরিূণথ হুকুম ও মহকমত মবদযমান। মতমন 
েৃজন ও মবধান প্রবতথসন প্রজ্ঞাময়। মতমন তার বান্দাসদর 
থখোিসে েৃমষ্ট কসরন মন, মতমন তাসদর অনর্থক থেসড় থদন 
মন এবং শরীয়তসক থবহুদা প্রবতথন কসরন মন। বরং আল্লাহ 
তাাঁর বান্দাসদরসক মবরাট কমথযজ্ঞ আঞ্জাম থদবার মনমমসত্ত 
েৃমষ্ট কসরসেন। তাসদরসক বড় ধরসনর মকেু করার জনয 
প্রস্তুত কসরসেন। তাসদর জনয েুস্পষ্টভাসব েরে-েমঠক ির্ 



 

 

বাৎসে মদসয়সেন। আর তাসদর জনয শরীয়ত প্রবতথন 
কসরসেন, যার মাধযসম তাসদর ঈমান বৃমদ্ধ িায় এবং তাসদর 
ইবাদত িূণথতা োভ কসর। বান্দাসদর জনয প্রবমতথত এমন 
থকাসনা ইবাদত থনই যার থিেসন িমরিূণথ মহকমত থনই। 
যারা এ মহকমত জানার প্রসচষ্টা কসরসে তারা তা থজসনসে 
আর যারা অজ্ঞ র্াকার ইিা কসরসে তারা অজ্ঞ থর্সকসে। 
আমাসদর থকাসনা ইবাদসতর মহকমত না জানা তার মহকমত 
না র্াকার প্রমাণ নয়। বরং তা আল্লাহর মহকমতজ্ঞান 
েম্পসকথ আমাসদর বযর্থতা ও অক্ষমতার দেীে। আল্লাহ 
েুবহানাহু ওয়াতা‘আো বসেসেন: 

نَُ أ وتِيت ُم َوَما ُ ﴿ ُ ٱۡلِعۡلمُِ م ِ   ]  ٨٥: سراءاَل[ ﴾ ٨٥ قَِليَٗلُ إَِلَّ

‘সতামাসদরসক ইেসমর োমানয মকেু থদয়া হসয়সে।’ {েূরা বনী 

ইেরাঈে, আয়াত: ৮৫}  

o আল্লাহ তা‘আো ইবাদতেমূহ প্রবতথন কসরসেন আর 
থেনসদন বযবস্থািনা চােু কসরসেন তাাঁর বান্দাসদর িরীক্ষা-
মনরীক্ষার অমভপ্রাসয়। যাসত িমরষ্কার হসয় যায় থক আেে 
রসবর দােত্ব কসর আর থক প্রবৃমত্তর।  

অতএব থয বযমক্ত এই শরীয়ত ও মবমধমবধানসক প্রশস্ত বসক্ষ 

ও প্রশান্ত মসন গ্রহণ কসরসে থেই থতা আেে প্রভুর থগাোম। 

থে তাাঁর শরীয়সত েন্তুষ্ট আর মনজ রসবর আনুগতযসক থে 

প্রাধানয থদয় আিন প্রবৃমত্তর ওির।  



 

 

আর থয মনজ আগ্রহ ও অমভরুমচর বাইসর থকাসনা ইবাদত 

গ্রহণ কসর না এবং আল্লাহ প্রদত্ত মবধান বা রীমতনীমতর 

অনুেরণ কসর না, থে হসো প্রবৃমত্তর থগাোম। থে আল্লাহর 

শরীয়সত অেন্তুষ্ট এবং তার রসবর আনুগতযমবমুখ। থে তার 

প্রবৃমত্তর আনুগত হসয়সে তাসক বানায়মন অনুগত। থে চায় 

আল্লাহর শরীয়ত তার রুমচর অনুকূে হসব, অর্চ তার জ্ঞান 

কতই না অিূণথ এবং তার প্রজ্ঞা কতই না স্বল্প। আল্লাহ 

তা‘আো বসেসেন : 

تُ  لَفََسدَتُِ أَۡهَوا َءه مُۡ ٱۡلَحقُُّ ٱتَّبَعَُ َولَوُِ﴿ َوَٰ  بَلُۡ فِيِهنَُّ  َوَمُن َوٱْۡلَۡرضُ  ٱلسََّمَٰ
ُم ه  ۡعِرض ونَُ ِذۡكِرِهُم َعُن فَه مُۡ ۡكِرِهمُۡذُِبُِ أَتَۡينََٰ  ]  ٧١: المؤمنوُن[ ﴾٧١ مُّ

‘আর যমদ হক তাসদর প্রবৃমত্তসক অনুেরণ করসতা তাহসে 

অবশযই মবশাে আকাশ ও যমীন ও এর মধযবতথী েবমকেুই 

মবশৃঙ্খে হসয় থযত। বরং আমরা তাসদর কাসে তাসদর 

উিসদশ মনসয় এসেমে, মকন্তু তারা উিসদশ থর্সক মুখ মফমরসয় 

থনয়।’ {েূরা আে-মু’মমনূন, আয়াত: ৭১}  

• আর আল্লাহর মহকমত হসো, মতমন ইবাদতসক মবমভন্ন 
ধরসনর বামনসয়সেন যাসত ইবাদত (মসনপ্রাসণ) গ্রহণ ও 
এর প্রমত েসন্তাে হওয়া স্পষ্ট হসয় যায়। আল্লাহ তা‘আো 
বসেন:  



 

 

صَُ ﴿  ]  ١٤١: عمران ال[ ﴾ َءاَمن وا ُ ٱلَِّذينَُ ٱللَّ ُ َوِلي َمح ِ

‘যাসত মতমন ঈমানদারসক িরীক্ষা-মনরীক্ষা, যাচাই-বাোই 

করসত িাসরন।’ {েূরা আসে ইমরান, আয়াত: ১৪১} 

থকননা মানুসের মসধয থকউ থকউ এমন রসয়সেন মযমন এ 

প্রকার ইবাদসতর প্রমত েন্তুষ্ট র্াসকন এবং তা িােন কসরন 

অর্চ অনয প্রকার ইবাদসতর প্রমত অেন্তুষ্ট র্াসকন এবং তাসত 

উদােীনতা থদখান। তাই আল্লাহ তা‘আো ইবাদসতর মসধয 

নানা দবমচত্রয থরসখসেন:  

- থকাসনা থকাসনা ইবাদতসক েমৃ্পক্ত কসরসেন থদসহর েসে, 
থযমন োোত।  

- থকাসনা থকাসনা ইবাদসতর েম্পকথ নফসের মপ্রয় েম্পদ 
বযসয়র েসে, থযমন যাকাত।  

- থকাসনা থকাসনা ইবাদসত শরীর ও েম্পদ উভয়ই েমৃ্পক্ত,  
থযমন হজ ও মজহাদ।  

- থকাসনা থকাসনা ইবাদত েমৃ্পক্ত থোভনীয় ও মপ্রয়বস্তু থর্সক 
নফেসক মবরত রাখার েসে, থযমন মেয়াম। 

েুতরাং আল্লাহর বান্দা যখন মবমচত্র ইবাদত থকাসনা ধরসনর 

অেন্তুমষ্ট ও েীমােংঘন োড়াই িমরিূণথভাসব িােন কসর, এসত 

কসর থে তার রসবর আনুগসতয, তাাঁর মনসদথশ িােনাসর্থ এবং 



 

 

তাাঁর শরীয়সত েন্তুষ্ট হসয় কষ্ট েহয কসর, আমে কসর, মপ্রয় 

বস্তু বযয় কসর এবং তার প্রবৃমত্ত যা কামনা কসর তা থর্সক 

মবরত র্াসক। এটা বান্দার িক্ষ থর্সক তার রসবর প্রমত 

িমরিূণথ দােত্ব, িূণথ আনুগতয ও ভাসোবাো ও েম্মান করার 

প্রমাণ বহন কসর। এর মাধযসম েৃমষ্টকুসের রব আল্লাহর 

দােসত্বর গুণ িুসরািুমর প্রমতফমেত হয়।  

উসল্লমখত মবেয়গুসো স্পষ্ট হবার ির জানবার মবেয় হসো, 

োওসমরও অসনক মহকমত ও তাৎিযথ রসয়সে যা এসক 

ইেোসমর একমট রুকন ও ফরয হওয়া দাবী কসর।  

মেয়াম ফরয হওয়ার মহকমত ও তাৎিযথ:  

মেয়াম িােসনর রসয়সে অেংখয উিকামরতা ও মহকমত। 

এগুসোর মসধয উসল্লখসযাগয কসয়কমট আসোচনা করা হসো।  

o প্রর্ম মহকমত: ঈমাসন মনষ্ঠা ও দােসত্বর িূণথতা োভ  
মেয়াম আল্লাহ তা‘আোর অনযতম ইবাদত। বান্দা িানাহার, 

স্ত্রী েহবাে ইতযামদ থোভনীয় ও মপ্রয় বস্তু তযাসগর মাধযসম 

আল্লাহ তা‘আোর মনকটবতথী হয়। এর দ্বারা তার ঈমাসনর 

েততা, দােসত্বর িূণথতা, আল্লাহ তা‘আোসক হৃদয় উজাড় কসর 

ভাসোবাো ও তাাঁর কাসে যা মকেু আসে এগুসোর বযািাসর 



 

 

তাাঁর ওির অতযামধক মনভথরতা প্রকাশ িায়। থকননা মানুে 

ততক্ষণ িযথন্ত থকাসনা বস্তু তযাগ কসরনা, যতক্ষণ তার কাসে 

এর থচসয়ও বড় বস্তু না র্াসক। যখন মুমমন এটা জানে থয, 

আকেথণ র্াকা েসেও থোভনীয় কামবৃমত্ত তযাগ কসর মেয়াম 

িােন করার মসধয আল্লাহ তা‘আোর েন্তুমষ্ট মনমহত, তখন থে 

তার প্রবৃমত্তর ওির আল্লাহ তা‘আোর েন্তুমষ্টসক প্রাধানয থদয়। 

ফসে অমধক আগ্রহ র্াকা েসেও থে তা তযাগ কসর। থকননা 

আল্লাহ তা‘আোর জনয তা থেসড় থদয়ার মাসে থে আত্মপ্রশামন্ত 

ও স্বাদ অনুভব কসর। এজনযই এমন অসনক মুমমন রসয়সে 

যমদ তাসদরসক মবনা ওজসর রমযাসনর একমট মেয়াম ভাোর 

জনয প্রহার করা হয় বা বমন্দ করা হয়, তবুও থে মেয়াম তযাগ 

করসব না। এটাই হসো মেয়াসমর বড় মহকমত।  

o মদ্বতীয় মহকমত: তাকওয়া অজথন  
মেয়াম িােসনর মাধযসম তাকওয়া অজথন করা যায় এটা 

মেয়াসমর অনযতম মহকমত। আল্লাহ তা‘আো বসেসেন:  

يَامُ  َعلَۡيك مُ  ك تِبَُ َءاَمن وا ُ ٱلَِّذينَُ يََٰ أَيَُّهُا ﴿  ِمُن ٱلَِّذينَُ َعلَى ك تِبَُ َكَمُا ٱلص ِ
 ]  ١٨٣: البقرة[ ﴾ ١٨٣ تَتَّق ونَُ لَعَلَّك مُۡ قَۡبِلك مُۡ

‘সহ ঈমানদারগণ! থতামাসদর ওির মেয়াম ফরয করা হসয়সে, 

থযমমন ফরয করা হসয়মেে থতামাসদর িূবথবতথী উম্মতসদর 



 

 

ওির, যাসত থতামরা মুত্তাকী হসত িাসরা।’ {েূরা আে-বাকারা, 

আয়াত: ১৮৩} 

কারণ, মেয়াম িােনকারীসক ভাসো কাজ করা ও মন্দ কাজ 

থর্সক মবরত র্াকার মনসদথশ থদওয়া হসয়সে।  

* থযমন রােূেুল্লাহ োল্লাল্লাহু ‘আোইমহ ওয়াোল্লাম বসেন:  

لَُ يَدَعُ  لَمُ  َمنُ » ورُِ قَو  ُِ فَلَي سَُ ،والجهلَُ بِهُِ َوالعََملَُ الزُّ  فُِي َجة َُحا لِلَّ
 َوَشَرابَه ُ« َطعَاَمه ُ يَدَعَُ أَنُ 

‘সয মেয়াম অবস্থায় মমর্যা বো ও তদনুযায়ী আমে করা এবং 

মূখথতা তযাগ করসত িারসো না, তার িানাহার তযাসগ আল্লাহর 

থকাসনা প্রসয়াজন থনই।’103 

যখন থকাসনা বযমক্ত মেয়াম অবস্থায় থকাসনা িািাচাসরর ইিা 

কসর তৎক্ষণাৎ থে থযন িরণ কসর থয, থে মেয়াম 

িােনকারী। তাহসে তার জনয িাি কাজ থর্সক মবরত র্াকা 

েহজ হসব।  

* এজনযই রােূেুল্লাহ োল্লাল্লাহু ‘আোইমহ ওয়াোল্লাম 

মেয়ামরত বযমক্তসক এ কর্া বেসত মনসদথশ মদসয়সেন থয, যমদ 

 

 বুখারী: ১৯০৩। 



 

 

থকউ তাসক গামে থদয় বা তার েসে েগড়া মববাসদ মেপ্ত হয় 

তাহসে থে বসে “আমম মেয়াম িােনকারী বযমক্ত।” এটা োওম 

িােনকারীসক োবধান করার জনয থয, তাসক গামে-গাোজ 

থর্সক মবরত র্াকসত মনসদথশ থদওয়া হসয়সে, আর তাসক িরণ 

কমরসয় থদওয়ার জনয থয, থে োওম িােনরত অবস্থায় আসে 

েুতরাং তাসক কটূমক্ত ও গাোগামের জবাব প্রদান থর্সক মবরত 

র্াকসত হসব।  

o তৃতীয় মহকমত: আল্লাহর িরণ ও তার েৃমষ্টসত মচন্তার 
জনয একান্ত হওয়া।  

এটাও মেয়াসমর মহকমত থয, মেয়াম িােনকারীর হৃদয় আল্লাহ 

তা‘আোর িরণ ও ধযাসন মি র্াসক। থকননা প্রবৃমত্তর দােত্ব 

ও অমধক থভাজন উদােীনতাসক অবধামরত কসর। আর 

থক্ষত্রমবসশে অন্তরসক কসঠার কসর ও থচাখসক েতয দশথসন 

অন্ধ বামনসয় থদয়।  

* এ কারসণ রােূেুল্লাহ োল্লাল্লাহু ‘আোইমহ ওয়াোল্লাম 

িানাহার কমাসনার কর্া বসেসেন। মতমন বসেসেন:  

ُا ِوَعاءًُ آدَمَُ اب نُ  َمَلَُ َما» ، ِمنُ  َشرًّ  أ ك ََلتُ  آدَمَُ اب نُِ َحس بُ  بَط ن 
نَُ ل بَه ، ي ِقم  ُ، فَث ل ثُ  ،َمَحالَةَُ ََلُ َكانَُ فَإِنُ  ص   َشَراب ، ثُ َوث ل ُ َطعَام 
 ِلنَف ِسِهُ« َوث ل ثُ 



 

 

‘আদম েন্তান থিসটর থচসয় মনকৃষ্ট থকাসনা িাত্র িূণথ কসর না। 

অর্চ আদম েন্তাসনর জনয থমরুদণ্ড থোজা র্াসক এমন কসয়ক 

থোকমা খাদযই যসর্ষ্ট। অগতযা যমদ থখসতই হয়, তাহসে 

থিসটর এক তৃতীয়াংশ খাসদযর জনয, অির তৃতীয়াংশ 

িানীসয়র জনয এবং বাকী তৃতীয়াংশ শ্বাে-প্রশ্বাসের জনয 

রাখসব।’104  

* েহীহ মুেমেসম এসেসে, হানযাোহ্  আে-উোইদী 

রামদয়াল্লাহু আনহু, মতমন মেসেন ওহী মেখকসদর একজন, মতমন 

নবী োল্লাল্লাহু আোইমহ ওয়াোল্লামসক একমদন বেসেন, 

হানযাোহ মুনাসফকী কসরসে। তখন আল্লাহর রােূে বেসেন: 

ُِ َرس ولَُ يَُا ق ل تُ  «؟ذَاكَُ َوَمُا» نَُا ِعن دَكَُ نَك ونُ » ّللاَّ ر   َوال َجنَُّة بِالنَّارُِ ت ذَك ِ
نَا فَإِذَا ،َعي نُ  َرأ يُ  َكأَنَّا َحتَّى نَا ِعن ِدكَُ ِمنُ  َخَرج  َواجَُ َعافَس  َز   اْل 
َُ ََلَُواْل  ي عَاتُِ دَُو    الحديُث...  «َكثِيًرا نَِسينَُاف َوالضَّ

অর্থাৎ থহ হানযাো! থেটা কী রকম? মতমন উত্তসর বেসেন, থহ 

আল্লাহর রােূে! আমরা যখন আিনার মনকট র্ামক আিমন 

আমাসদরসক জান্নাত ও জাহান্নাসমর িরণ কমরসয় থদন থযন 

আমরা তা স্বচসক্ষ থদমখ। অতঃির যখন আিনার মনকট থর্সক 
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থবর হসয় চসে যাই তখন স্ত্রী-েন্তানামদ ও জমম-জমা মনসয় বযস্ত 

হসয় িমড়; তখন অসনক মকেু-ই (আসখরাসতর কর্া) ভুসে 

যাই।’  

এ হাদীসে রসয়সে, “সহ হানযাো! এক ঘণ্টা, এক ঘণ্টা ও 

এক ঘণ্টা।” মতন বার বেসেন।”105  

* আবূ েুোইমান আদ-দারানী রহ. বসেন- 

 عمُي شبعُت وإذا ورق لُبالق صفُا وعطشُت جاعُت إذا النفس أن
 القلُب

“যখন নফে কু্ষধাতথ ও মিিাোতথ র্াসক তখন অন্তর স্বি এবং 

থকামে র্াসক। আর যখন খাবাসর িমরিূণথ ও িমরতৃপ্ত র্াসক 

তখন অন্তর অন্ধ র্াসক।” 

o চতুর্থ মহকমত: ধনী বযমক্ত কতৃথক থনয়ামত উিেমি   
মেয়াসমর অনযতম একমট মহকমত হসো, এর মাধযসম ধনী 

বযমক্ত তার প্রমত আল্লাহর থদয়া ধন েম্পসদর মযথাদা বুেসত 

িাসর। থযসহতু আল্লাহ তা‘আো তাসক খাদয, িানীয় ও স্ত্রীর 

মত থনয়ামত প্রদান কসরসেন, যা থর্সক েৃমষ্ট জগসতর 

 

 মুসলিম: ২৭৫০। (অথবাৎ লকেু সময় আল্লাহর জনয অবশযই থাকসব, হযাাঁ  লকেু সময় দিামার দুলনয়ার 

জনযও বযয় হসব।) [অনুবাদক] 



 

 

অসনসকই বমঞ্চত রসয়সে। ফসে থে এেব থনয়ামসতর জনয 

আল্লাহর প্রশংো কসর, েুখ স্বািসন্দর জনয শুকমরয়া আদায় 

কসর এবং এর মাধযসম থে তার ওই েকে ভাইসদর কর্া 

িরণ কসর যারা কু্ষধাতথ ও অেহায় অবস্থায় রাত যািন কসর। 

ফসে থে তাসদর প্রমত োহাসযযর হাত বামড়সয় থদসব, যদ্বারা 

তারা মনসজসদর েিা মনবারণ করসব ও কু্ষধা মমটাসব।  

* এজনযই “রােুেুল্লাহ োল্লাল্লাহু ‘আোইমহ ওয়াোল্লাম মেসেন 

মানব েমাসজর বড় দানশীে। মতমন আরও থবমশ দানশীে হসয় 

থযসতন যখন রমযান আেত আর মজব্রাইে ‘আোইমহে োোম 

রােূেুল্লাহ োল্লাল্লাহু ‘আোইমহ ওয়াোল্লাসমর েসে োক্ষাৎ 

করসতন ও তাাঁর োসর্ কুরআন িাঠ করসতন।”106  

o িঞ্চম মহকমত: আত্মমনয়ন্ত্রসণর প্রমশক্ষণ োভ  
মেয়াসমর অনযতম মহকমত হসো এর মাধযসম আত্মমনয়ন্ত্রসণর 

অনুশীেন, তার ওির কতৃথত্ব অজথন এবং তা দমসনর মাধযম; 

যাসত কসর নফসের উির মনয়ন্ত্রণ প্রমতষ্ঠােহ তাসক কেযাণ ও 

থেৌভাসগযর িসর্ িমরচামেত করসত িাসর। এটা মনমশ্চত থয, 

নফে মন্দ কাসজরই ির্ মনসদথশ কসর। তসব আল্লাহ যাসক 

দয়া কসরন থে বযমতত। েুতরাং মানুে যখন আত্মাসক 
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োগামমুক্ত কসর থদয়, তখন তাসক ধ্বংসের অতে গহ্বসর 

মনসক্ষি কসর। িক্ষান্তসর যখন থে তার ওির কতৃথত্ববান হয় 

ও মনয়ন্ত্রণ প্রমতষ্ঠা কসর, তখন েুউচ্চ স্থাসন ও অমভষ্ট েসক্ষয 

থিৌেসত েক্ষম হয়।  

o েষ্ঠ মহকমত: কুপ্রবৃমত্ত মনয়ন্ত্রণ ও অহংকার থর্সক মুমক্ত  
মেয়াসমর অনযতম মহকমত হসি, কুপ্রবৃমত্তসক মনমিয় ও 

অহংকার থর্সক মুক্ত করা; যাসত থে েসতযর প্রমত মবনয়ী ও 

েৃমষ্টর প্রমত থকামে হয়। থকননা িমরতৃপ্ত হওয়া, আনন্দ উল্লাে 

করা ও নারীর েসে অমধক থমোসমশা করা, এর প্রসতযকমটই 

মানুেসদরসক মন্দ, গবথ, অহংকার, েৃমষ্টর উির দামম্ভকতা ও 

হক গ্রহণ না করার মদসক ধামবত কসর। থকননা নফে যখন 

মসন কসর থয তার এগুসো প্রসয়াজন তখন থে এগুসো অজথসন 

বযস্ত হসয় িসড়। অতঃির থে যখন থেটা অজথসন েমর্থ হয় 

তখন থে মসন কসর থয থে কামঙ্ক্ষত বস্তু থিসয় থগসে, ফসে 

থে গমহথত আনন্দ িায় ও তা মনসয় অহংকার কসর, যা 

িরবতথীসত তার ধ্বংসের কারণ হসয় দাাঁড়ায়। প্রকৃতিসক্ষ এ 

অবস্থা থর্সক থে-ই মনরািদ র্াকসত িাসর, আল্লাহ যাসক রক্ষা 

কসরন।  

o েপ্তম মহকমত: রক্ত চোচসের ির্ েংকুমচত হওয়া  



 

 

মেয়াসমর আরও মহকমত হসো, কু্ষধা তৃষ্ণার কারসণ মানুসের 

রক্ত চোচসের ির্ েংকুমচত হসয় িসড়। ফসে থদসহর 

অভযন্তসর শয়তাসনর চোচসের ির্ েংকীণথ হসয় যায়।  

* থকননা “শয়তান আদম েন্তাসনর রসক্তর েসে মশরা উিমশরা 

মদসয় চোচে কসর।” থযমনমট বুখারী ও মুেমেসম রােূেুল্লাহ 

োল্লাল্লাহু আোইমহ ওয়াোল্লাম থর্সক বমণথত হসয়সে,   

ِرُي الشَّي َطانَُ إِنَُّ» رَُ انُِاِْلن سَُ نَُمُِ يَج   « الدَّمُِ ُىَمج 

‘মনশ্চয় শয়তান মানুসের মশরায় মশরায় মবচরণ কসর।’107  

মূেত মেয়াসমর মাধযসম মানুে শয়তাসনর প্রসরাচনা থর্সক 

মনরািদ র্াসক এবং থক্রাধ ও কামপ্রবৃমত্তর উন্মত্ততা হ্রাে িায়। 

এ জনযই রােূেুল্লাহ োল্লাল্লাহু ‘আোইমহ ওয়াোল্লাম যুবকসদর 

উসেশয কসর বসেসেন:  

تََطاعَُ َمنُِ! الشَّبَاُب َمع َشرَُ يا» ، البَاَءةَُ اس  ج   ِلل بََصِرُ، أََغضُُّ فَإِنَّه ُ فَل يَتََزوَّ
َصنُ  جُِ، َوأَح  تَِطعُ  لَمُ  َوَمنُ  ِلل فَر  ِم، فَعَلَي هُِ يَس  ُ« لَه ُ فَإِنَّه ُ بِالصَّو   ِوَجاء 

‘সহ যুবক েম্প্রদায়! থতামাসদর মসধয থয, বযমক্ত মববাহ করসত 

েক্ষম, থে থযন মববাহ কসর। থকননা মববাহ দৃমষ্ট অবনত রাসখ 
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ও েিাস্থান থহফাজত কসর। আর থয মববাহ করসত েক্ষম 

নয়, থে থযন মেয়াম িােন কসর। থকননা মেয়াম তাসক 

কামভাব থর্সক মবরত রাখসব।’108  

o অষ্টম মহকমত: বহুমবধ স্বাস্থযগত উিকার  
মেয়াসমর আরও একমট মহকমত হসো এর দ্বারা বহুমবধ 

স্বাস্থযগত উিকার হয়, যা েুমনমদথষ্ট েমসয়র জনয আহার মনয়ন্ত্রণ 

ও িমরিাকতসন্ত্রর মবশ্রাম দাসনর মাধযসম অমজথত হয় এবং 

শরীসরর অনযানয বাড়মত ক্ষমতকর বস্তু ও জেীয় িদার্থ হ্রাে 

কসর।  

আহ মেয়াম োধনার মাসে আল্লাহ তা‘আোর কত মহান ও 

চমৎকার মহকমত মবদযমান! আর তাাঁর মবমধ-মবধান েৃমষ্টকূসের 

জনয কতই না উিসযাগী, উিকারী এবং বাস্তবেম্মত।  

থহ আল্লাহ! আিমন আমাসদর দীসনর গভীর প্রজ্ঞা ও শরীয়সতর 

রহেযাবমের জ্ঞান দান করুন। দ্বীন- দুমনয়ার যাবতীয় কাজ 

মবশুদ্ধ কসর মদন। থহ দয়াময়! স্বীয় অনুগ্রসহ আমাসদরসক, 

আমাসদর মিতা-মাতাসক ও েকে মুেমেমসক ক্ষমা করুন।  

 

 বুখারী: ১৯০৫, ৪০৬৬; মুসলিম: ১৪০০।  



 

 

আর আল্লাহ োোত ও োোম থিশ করুন আমাসদর নবী 

মুহাম্মাদ, তাাঁর িমরবার-িমরজন ও েকে োহাবীর ওির। 

  



 

 

দশম আের 

মেয়াম িােসনর ফরয আদবেমূহ 

 

যাবতীয় প্রশংো আল্লাহর জনয, মযমন েৃমষ্ট তর্া মানুেসক 

িূণথতর মশষ্টাচাসরর মদসয়সেন মদক-মনসদথশনা, তাসদর জনয মনজ 

দয়া ও দাসনর েবথপ্রকার ভাণ্ডার কসরসেন উনু্মক্ত, মুমমনসদর 

দৃমষ্টসক কসরসেন আসোমকত ফসে তারা উিেমি করসত েক্ষম 

হসয়সে গূঢ় বাস্তবতা এবং তাোশ কসরসে োওয়াব, তাাঁর 

আনুগতয উসিক্ষাকারীসদর দৃমষ্টসক কসর মদসয়সেন অন্ধ ফসে 

তাসদর ও তাাঁর নূসরর মাসে িসড় থগসে িদথা। মতমন মনজ 

মহকমত ও ইনোফ অনুযায়ী তাসদর মদসয়সেন থহদায়াত, আর 

অনযসদর কসরসেন ির্ভ্রষ্ট। মনশ্চয় এসত রসয়সে জ্ঞানীসদর 

জনয উিসদশ।    

আর আমম োক্ষয প্রদান করমে থয একমাত্র আল্লাহ োড়া 

থকাসনা েতয ইোহ থনই, তাাঁর থকাসনা শরীক থনই, রাজত্ব 

তাাঁরই, মতমন প্রবে-িরাক্রমশােী ও মহাদাতা। আমম আরও 

োক্ষয মদমি থয মুহাম্মদ তাাঁর বান্দা ও রােূে, মযমন উৎকৃষ্টতম 

ইবাদত ও িূণথতর মশষ্টাচার মনসয় থপ্রমরত হসয়মেসেন।  



 

 

আল্লাহ োোত বেথণ করুন তাাঁর ওির, তাাঁর েকে িমরবার-

িমরজন ও োহাবীর ওির এবং মকয়ামত িযথন্ত তাসদর 

উত্তমরূসি অনুেরণকারীসদর ওির। আর মতমন যর্ার্থ োোমও 

থিশ করুন।    

o আমার ভাইসয়রা! থজসন রাখুন, মেয়াসমর অসনক আদব বা  
িােনীয় মবেয় রসয়সে যা োড়া মেয়াম িূণথতা িায় না এবং 
যা যর্াযর্ভাসব েম্পন্ন না করা হসে মেয়াসমর উৎকেথ 
োধন হয় না।  
আর তা দুই প্রকার:  

১- প্রর্ম প্রকার: ফরয করণীয়েমূহ, যা প্রমতমট োওম 

িােনকারীসকই অবশযই থখয়াে রাখসত হয় এবং 

থেগুসোর প্রমত যর্াযর্ যত্নবান র্াকসতই হয়।   

২- মদ্বতীয় প্রকার: মুস্তাহাব করণীয়েমূহ, আর তা এমন মকেু 

মুস্তাহাব আদব; োওম িােনকারীসক থেগুসোর প্রমত 

যত্নশীে হওয়া ও েক্ষয রাখা উমচত।  

• ওয়ামজব আদবেমূসহর মসধয রসয়সে: আল্লাহ তা‘আো 
মেয়াম িােনকারীর ওির থযেব থমৌমখক ও কাময়ক 
ইবাদত আবশযক কসরসেন তা বাস্তবায়ন করা।  



 

 

o এেব ইবাদসতর মসধয ঈমাসনর ির েবসচসয় গুরুত্বিূণথ 
ইবাদত ফরয োোত। োোত ইেোসমর অনযতম রুকন। 
োোসতর শতথ, রুকন ও ওয়ামজবেমূহ আদায় কসর মনয়মমত 
োোত প্রমতষ্ঠার মাধযসম তার যত্ন থনয়া এবং েময়মত 
জামাসতর েসে মেমজসদ মগসয় আদায় করা। থকননা এটা 
তাকওয়ার অন্তভুথক্ত, যা অজথসনর জনয মেয়াসমর মবধান প্রবতথন 
করা হসয়সে এবং উম্মসতর জনয ফরয করা হসয়সে। আর 
োোত িমরতযাগ করা তাকওয়ার িমরিন্থী এবং শামস্তর 
আবশযককারী।  

* আল্লাহ তা‘আো বসেন:  
ةَُ أََضاع وا ُ َخۡلفُ  ِهمُۡبَۡعدُِ ِمنُ  ۞فََخلَفَُ﴿ لَوَٰ ِتُ  َوٱتَّبَع وا ُ ٱلصَّ  ٱلشََّهَوَٰ

ُ ٥٩ ُاَغيًُّ يَۡلقَۡونَُ فََسۡوفَُ ِلٗحا َوَعِملَُ َوَءاَمنَُ تَابَُ َمن إَِلَّ ئِكَُ َصَٰ
لََٰ   فَأ و 

ل ونَُ  ]  ٦٠  ،٥٩: مريم[ ﴾ ٦٠ اُ َُٗشيُۡ ي ۡظلَم ونَُ َوََلُ ٱۡلَجنَّةَُ يَۡدخ 

‘তাসদর িসর আেে এমন এক অেৎ বংশধর যারা োোত 

মবনষ্ট করে এবং কুপ্রবৃমত্তর অনুেরণ করে। েুতরাং শীঘ্রই 

তারা জাহান্নাসমর শামস্ত প্রাপ্ত হসব। তসব তারা নয় যারা তাওবা 

কসরসে, ঈমান এসনসে এবং েৎকমথ কসরসে; তারাই জান্নাসত 

প্রসবশ করসব এবং তাসদর প্রমত থকান যুেম করা হসব না।’ 

{েূরা মারইয়াম, আয়াত: ৫৯-৬০} 

▪ োওম িােনকারীসদর মসধয থকউ থকউ তার উির 
জামায়াসত োোত আদায় ওয়ামজব হওয়া েসেও তাসত 



 

 

অবসহো কসর। অর্চ আল্লাহ তাাঁর মকতাসব জামাসত 
োোসতর মনসদথশ প্রদান কসরসেন।  

* মতমন বসেসেন:  

مُ  فَأَقَۡمتَُ فِيِهمُۡ ك نتَُ َوإِذَا﴿ ةَُ لَه  لَوَٰ ۡنهُ  َطا ئِفَةُ  فَۡلتَق مُۡ ٱلصَّ عَكَُ ُمم ِ ا ُ مَّ ذ و   َوۡليَۡأخ 
ۡمُ   لَمُۡ أ ۡخَرىَُٰ َطا ئِفَة ُ َوۡلتَۡأتُِ ك مَُۡوَرا ئُِ ِمن فَۡليَك ون وا ُ َسَجد وا ُ فَإِذَا أَۡسِلَحتَه 
ذ وا ُ َمعَكَُ فَۡلي َصلُّوا ُ ي َصلُّوا ُ ۡمُه ِحۡذَره مُۡ َوۡليَۡأخ   ]  ١٠٢: النساء[ ُ﴾ َوأَۡسِلَحتَه 

‘(সহ রােূে) যখন আিমন তাসদর মাসে (যুদ্ধসক্ষসত্র) র্াসকন 

তারির তাসদর মনসয় োোত কাসয়ম কসরন তাহসে তাসদর 

একমট  দে থযন আিনার েসে দাাঁড়ায় এবং তারা থযন তাসদর 

যুসদ্ধর অস্ত্রামদ েসে রাসখ। আর যখন তারা মেজদা কসর -

তাসদর োোসতর প্রর্ম রাকাত েম্পন্ন কসর- তখন থযন 

মিেসন চসে যায় এবং থযন আবার ২য় দেমট আগমন কসর 

যারা োোত আদায় কসর মন। অতঃির তারা থযন আিনার 

েসে োোত আদায় কসর এবং তাসদর েতকথতা অবেম্বন কসর 

এবং যুসদ্ধর অস্ত্রামদ েসে রাসখ।’ {েূরা আন-মনো, আয়াত: 

১০৬} 

থদখুন, যুদ্ধ চোকাসে এবং ভীমতকর মুহূসতথও আল্লাহ 

জামাসতর েসে োোত আদাসয়র মনসদথশ মদসয়সেন! তাহসে 

মনরািদ ও শান্ত অবস্থায় এর গুরুত্ব কত থবমশ!  



 

 

* জামা‘আসত োোত আদায় করা েম্পসকথ আবু হুরায়রা 

রামদয়াল্লাহু বমণথত হাদীসে এসেসে, মতমন বসেন,  

َلًُ أن» َمُى َرج  ُِ َرس ولَُ يَا: قَالَُ أَع   إِلَُى يَق ود نُِي قَائِد ُ ِلُي لَي سَُ ّللاَّ
ِجدُِ ا لَه ُ فََرخَّصَُ ال َمس  َمعُ  َهلُ  وقَالَُ دََعاه ُ َولَّى فَلَمَّ ََلةُِ الن ِدَاءَُ تَس   بِالصَّ

  «فَأَِجبُ  قَالَُ نَعَمُ  قَالَُ

‘একজন অন্ধসোক রােূেুল্লাহ োল্লাল্লাহ আোইমহ 

ওয়াোল্লাসমর েমু্মসখ এসে মনসবদন করসেন, থহ আল্লাহর 

রােূে! আমার মেমজসদ মনসয় আোর মত থকাসনা থোক থনই। 

এ কর্া শুসন মতমন তাসক জামা‘আসত না আোর অনুমমত 

প্রদান করসেন। অতঃির থোকমট যখন মিেন মফসর চসে 

যামিে তখন মতমন তাসক থিসক িাঠাসেন এবং বেসেন, তুমম 

মক আজান শুনসত িাও? মতমন উত্তসর বেসেন, হযাাঁ। রােূে 

োল্লাল্লাহ ‘আোইমহ ওয়াোল্লাম বেসেন, তাহসে থতামাসক 

আযাসনর িাসক োড়া মদসত হসব অর্থাৎ জামায়াসত আেসত 

হসব।’109  

 

 মুসলিম: ৬৫৩।  



 

 

এ হাদীসে থদখা যাসি থয, নবী োল্লাল্লাহ ‘আোইমহ ওয়াোল্লাম 

থোকমটসক জামাত িমরতযাগ করার অনুমমত থদন মন, যমদও 

থোকমট মেে অন্ধ আর তার থকাসনা িমরচােক মেে না।  

আর জামাত তযাগকারী শুধু ওয়ামজবই বাদ থদন না, বহুগুণ 

োওয়াবেহ অসনক কেযাণ থর্সক বমঞ্চত হন। কারণ জামাসত 

োোসতর েওয়াব বহুগুণ বৃমদ্ধ িায়।  

* থযমন েহীহ বুখারী ও মুেমেসম আবু্দল্লাহ ইবন ‘উমার 

রামদয়াল্লাহু ‘আনহুমা থর্সক বমণথত হসয়সে, রােূেুল্লাহ োল্লাল্লাহু 

আোইমহ ওয়াোল্লাম বসেন,   

لُ  ال َجَماَعةُِ َصََلةَُ» ِرينَُ ع ُبَِسبُ  ال فَذ ُِ َصََلةَُ َعلي تَف ض   «دََرَجةًُ َوِعش 

‘জামাসত োোত আদায় করা একাকী োোসতর থচসয় োতাশ 

গুণ থবমশ মযথাদা রাসখ।’110  

আর থে নানা োমামজক কেযাণ থর্সকও বমঞ্চত হয়, যা 

মুেমেমগণ একেসে হবার মাধযসম অজথন কসর র্াসকন। থযমন 

থেৌহাদথয ও েম্প্রীমত স্থািন, অজ্ঞসক মশক্ষা থদয়া এবং 

অভাবীসক েহসযামগতা করা ইতযামদ।  

 

 বুখারী: ৬৪৫; মুসলিম: ৬৫০। 



 

 

থতমমন োোসতর জামাত তযাসগর কারসণ শামস্তসযাগয অিরাধ 

হয় এবং মুনামফকসদর েসেও োদৃশয েৃমষ্ট হয়। থযমন,  

* েহীহ বুখারী ও মুেমেসম আবূ হুরাইরা রামদয়াল্লাহু আনহু 

কতৃথক বমণথত হসয়সে, রােূেুল্লাহ োল্লাল্লাহু আোইমহ ওয়াোল্লাম 

বসেসেন, 

نَافِِقينَُ َعلَى َصلََواتُِ ث قَلَُأَُ» رُِ َوَصََلة ُ ال ِعَشاءُِ َصََلة ُ ال م   َولَوُ  ال فَج 
ونَُيَُ ه َما فِيِهَما َما ع لَم  تُ  َولَقَدُ  َحب ًوا َولَوُ  َْلَتَو  رَُ أَنُ  َهَمم  ََلةُِ آم   بِالصَّ

رَُ ث مَُّ فَت قَامَُ ًَلُ آم  مُ  بِِرَجالُ  يَمعُِ أَن َطِلقَُ ث مَُّ بِالنَّاِسُ فَي َصل ِيَُ َرج   َمعَه 
َزمُ  مُ  إِلَُى َحَطبُ  ِمنُ  ح  َهد ونَُ ََلُ قَو  ََلةَُ يَش   ب ي وتَه مُ  َعلَي ِهمُ  قَُفَأ َحر ُِ الصَّ
 «بِالنَّارُِ

‘মুনামফকসদর জনয েবসচসয় কমঠন োোত হসো ফজর ও 

এশার োোত। তারা যমদ জানসতা এ দু’ োোসতর মসধয কী 

ফযীেত রসয়সে তাহসে অবশযই হামাগুমড় মদসয় উিমস্থত 

হসতা। আর আমার মসন চায় থয, আমম োোসতর জনয মনসদথশ 

থদই। তারির োোসতর ইকামত থদয়া হসব। অতঃির আমম 

একজন থোকসক মনসদথশ থদই থে থযন থোকসদর মনসয় োোত 

আদায় কসর। আর  আমম োকমড় হাসত মকেু থোক মনসয় 

ওইেব থোসকর কাসে যাসবা যারা োোসতর জামাসত হামযর 



 

 

হয় না। এরির আমম তাসদর বামড়ঘর আগুন মদসয় জ্বামেসয় 

থদই।’111  

* েহীহ মুেমেসম আবু্দল্লাহ ইবন মােউদ রামদয়াল্লাহু ‘আনহু 

হসত বমণথত হসয়সে, মতমন বসেন:  

ه ُ َمنُ » َُ يَل قَى أَنُ  َسرَّ ِلًما َغدًا ّللاَّ س  ََلءُِ َعلَى فَل ي َحافِظُ  م  لََواتُِ َهؤ   الصَّ
َُ فَإِنَُّ بِِهنَُّ ي نَادَُى َحي ثُ   س نَنَُ َوَسلَّمَُ َعلَي هُِ ّللاَّ ُ َصلَّى ِلنَبِي ِك مُ  َشَرعَُ ّللاَّ
 َعن َهُا يَتََخلَّفُ  َوَمُا َرأَي ت نَُا َولَقَدُ  قَالَُ ال ه دَى، س نَنُِ ِمنُ  نََُّوإِنَّهُ  ال ه دَى
ُ نَافِقُ  إَِلَّ لُ  َكانَُ َولَقَدُ  الن ِفَاقُِ َمع ل ومُ  م  ج  تَُى الرَّ  نَُبَيُ  ي َهادَى بِهُِ ي ؤ 

لَُ ج   «الصَّف ُِ فُِي ي قَامَُ َحتَُّى ي نُِالرَّ

‘সয বযমক্ত এটা িেন্দ কসর থয, আগামীকাে তর্া মৃতুযর ির 

আল্লাহর েসে মুেমেম মহসেসব োক্ষাত করসব তার উমচত থে 

থযন এ োোতেমূসহর বযািাসর যত্নবান হয়; যখনই এগুসোর 

জনয িাকা হয়। কারণ, আল্লাহ থতামাসদর নবীর জনয 

থহদায়াসতর রীমতনীমত প্রবতথন কসরসেন। আর এ োোতগুসো 

থে থহদায়াসতর নীমতেমূসহর মসধয অনযতম।’ বণথনাকারী 

বসেন, ‘আমরা আমাসদরসক থদসখমে এরকম থয, স্পষ্ট 

কিটতা আসে এমন মুনামফক োড়া থকউ োোসতর জামাত 

থর্সক মিেিা হসতা না। এমনমক তখনকার েময় থকাসনা 

 

 বুখারী: ৬৫৭; মুসলিম: ৬৫১।  



 

 

থকাসনা মানুেসক দু’জসনর কাাঁসধ ভর কসর জামাসত উিমস্থত 

করা হসতা এবং তাসক কাতাসর দাাঁড় কমরসয় থদওয়া হসতা।’112  

▪ থকাসনা থকাসনা োওম িােনকারী আসে যারা আরও 
েীমােঙ্ঘন কসর র্াসক, তারা েময়মত োোত আদায় না 
কসর ঘুমমসয় র্াসক। এটা েবসচ মনমন্দত কাজ এবং োোত 
মবনসষ্টর েবসচ ঘৃমণত রূি।  

এমনমক বহু আসেম বসেসেন: ‘সয বযমক্ত শরয়ী থকাসনা 

ওযর বযমতসরসক োোতসক তার েময় থর্সক মবেম্ব 

করসব তার োোত ১০০ বার িড়সেও গ্রহণসযাগয হসব 

না।’113 

* থকননা নবী োল্লাল্লাহ ‘আোইমহ ওয়াোল্লাম বসেসেন: 

نَُا َعلَي هُِ لَي سَُ َعَمًَلُ َعِملَُ َمنُ » ر   «َرد ُ فَه وَُ أَم 

‘সয বযমক্ত এমন আমে করে থয আমে আমাসদর আমে নয় 

(সয আমসের েসে আমাসদর আমসের থকাসনা মমে থনই), 

থেটা বামতে বসে গণয হসব।’114  

 

 মুসলিম: ৬৫৪।  

 ইবনুি কাইলয়ম, আস-সািাি ওয়া হুকমু িালরলকহা, পৃ. ৭৩/৭৬। 

 মুসলিম: ১৭১৮।  



 

 

আর েময়মত োোত আদায় না কসর থদরী কসর আদায় করা 

নবী োল্লাল্লাহ ‘আোইমহ ওয়াোল্লাসমর আমে নয়। েুতরাং থয 

বযমক্ত এমনমট করসব তা প্রতযাখযাত হসব, গ্রহণসযাগয হসব না। 

• মেয়াসমর অনযতম ওয়ামজব আদব হসি: আল্লাহ থয েকে 
কর্া ও কাজ হারাম কসরসেন োওম িােনকারী তা থর্সক 
থবাঁসচ র্াকসব। থযমন:   

o মমর্যা থর্সক থবাঁসচ র্াকসব:  
আর মমর্যা হসো বাস্তবতার মবিরীত কর্া বো। েবসচসয় 

মনকৃষ্টতম মমর্যা হসো আল্লাহ তা‘আো ও রােূেুল্লাহ োল্লাল্লাহু 

‘আোইমহ ওয়াোল্লাসমর নাসম মমর্যা বো থযমন, থকাসনা 

হাোেসক হারাম ও হারামসক হাোে বোর মবেয়মটসক 

আল্লাহর মদসক েম্পকথযুক্ত কসর বো।  

* আল্লাহ তা‘আো বসেসেন:  

ذَا ٱۡلَكِذبَُ أَۡلِسنَت ك مُ  تَِصفُ  ِلَمُا تَق ول وا ُ َوََلُ﴿ لُ  َهَٰ ذَا َحلََٰ وا ُ َحَرامُ  َوَهَٰ  ل ِتَۡفتَر 
ُِ َعلَى ونَُ ٱلَِّذينَُ إِنَُّ ٱۡلَكِذَبُ  ٱللَّ ُِ َعلَُى يَۡفتَر  ونَُ ََلُ ٱۡلَكِذبَُ ٱللَّ  ي ۡفِلح 
عُ  ١١٦  ]  ١١٧  ،١١٦: النحل[ ُ﴾ ١١٧ أَِليمُ  َعذَابُ  ه مَُۡولَُ قَِليلُ  َمتََٰ

‘আল্লাহর প্রমত মমর্যা আসরাি কসর থতামাসদর মজহ্বা থযন এ 

কর্া না বসে এটা হাোে এবং এটা হারাম। যারা আল্লাহর 

প্রমত মমর্যা আসরাি করসব তারা েফেকাম হসব না। তাসদর 



 

 

েুখ েসম্ভাগ ক্ষমণসকর জনয। তাসদর জনয রসয়সে থবদনাদায়ক 

শামস্ত।’ {েূরা আন-নাহে, আয়াত: ১১৬-১১৭}  

* েহীহ বুখারী ও মুেমেমেহ অনযানয হাদীে গ্রসন্থ আবূ 

হুরাইরা ও অনযানয রাবী থর্সক বমণথত আসে, নবী োল্লাল্লাহ 

‘আোইমহ ওয়াোল্লাম বসেসেন: 

دًا َعلَيَُّ َكذَبَُ َمنُ » تَعَم ِ أ ُ م   «النَّارُِ ِمنُ  َمق عَدَه ُ فَل يَتَبَوَّ

“সয বযমক্ত আমার ওির ইিা কসর মমর্যা বেসো থে থযন তার 

স্থানসক জাহান্নাসম মনধথারণ কসর মনে।”115  

* তাোড়া নবী োল্লাল্লাহ ‘আোইমহ ওয়াোল্লাম মমর্যা থর্সক 

েতকথ কসর বসেসেন:  

ِدُي ال َكِذبَُ فَإِنَُّ َوال َكِذَب، اك مُ َوإِيَُّ» وِرُ، إِلَُى يَه  ورَُ َوإِنَُّ ال ف ج  دُِ ال ف ج   ُييَه 
لُ  يََزالُ  َوَمُا النَّاِر، إِلَى ج  ِذبُ  الرَّ ُى يَك  تَبَُ َحتَُّى ال َكِذبَُ َويَتََحرَّ  ِعن دَُ ي ك 
 «َكذَّابًا للاُِ

‘সতামরা মমর্যা িমরহার কর। থকননা মমর্যা িািাচাসরর মদসক 

মনসয় যায়, আর িািাচার জাহান্নাসমর মদসক ধামবত কসর। 

থকাসনা থোক েবথদা মমর্যা কর্া বেসত র্াকসে ও এসত প্রসচষ্টা 

 

 বুখারী: ১০৭।  



 

 

চাোসত র্াকসে তার নাম আল্লাহ তা‘আোর কাসে মমর্যাবাদী 

মহসেসব মেমিবদ্ধ হসয় যায়।’116 

o গীবত থর্সক থবাঁসচ র্াকসব:  
গীবত হসি, থকাসনা মুেমেম ভাইসয়র অসগাচসর তার বযািাসর 

এমন আসোচনা করা, যা থে অিেন্দ কসর। চাই এটা তার 

শারীমরক ত্রুমট-মবচুযমতই থহাক না থকন। থযমন কাউসক মনন্দা 

ও থদাোসরাি করার উসেসশয েযাংড়া, টযারা বা অন্ধ বো। 

থতমমন কাসরা চামরমত্রক ত্রুমট তুসে ধরা যা থে অিেন্দ কসর, 

থযমন থবাকা, মনসবথাধ, ফাসেক ইতযামদ। বাস্তসব ওই থোসকর 

মসধয এ েকে থদাে-ত্রুমট মবদযমান র্াকুক বা না র্াকুক।  

* থকননা রােূেুল্লাহ োল্লাল্লাহু ‘আোইমহ ওয়াোল্লামসক গীবত 

েম্পসকথ মজজ্ঞাো করা হসে মতমন বসেন:  

كَُ» َره ُ« بَِما أََخاكَُ ِذك ر  ُ؟ َما أَِخُي فِي َكانَُ إِنُ  أَفََرأَي تَُ قِيلَُ يَك   أَق ول 
، َما فِيهُِ َكانَُ إِنُ »: قَالَُ تَب تَه ُ، فَقَدُِ تَق ول   بََهتَّه ُ« فَقَدُ  فِيهُِ يَك نُ  لَمُ  َوإِنُ  اغ 

‘এটা হসো থতামার ভাই েম্পসকথ এমন আসোচনা করা যা থে 

অিেন্দ কসর। রােূেুল্লাহ োল্লাল্লাহু ‘আোইমহ ওয়াোল্লামসক 

মজজ্ঞাো করা হসো, আমম যা বমে তা যমদ আমার ভাইসয়র 

 

 বুখারী: ৬০৯৪; মুসলিম: ২৬০৭।  



 

 

মসধয র্াসক তাহসে এ বযািাসর আিনার মতামত কী? 

রােূেুল্লাহ োল্লাল্লাহু ‘আোইমহ ওয়াোল্লাম জবাব মদসেন, তুমম 

যা বসো তা যমদ তার মসধয র্াসক তাহসে তুমম গীবত করসে, 

আর যমদ না র্াসক তাহসে তুমম তাসক অিবাদ মদসে।’117 

আল্লাহ তা‘আো কুরআনুে কারীসম গীবত করসত মনসেধ 

কসরসেন ও এসক মনকৃষ্ট বস্তু তর্া আিন মৃত ভাইসয়র থগাস্ত 

খাওয়ার েসে তুেনা কসরসেন।  

* আল্লাহ তা‘আো বসেন:  

 َمۡيٗتُا أَِخيهُِ لَۡحمَُ يَۡأك لَُ أَن أََحد ك مُۡ أَي ِحبُُّ بَۡعًضاُ  بَّۡعض ك م يَۡغتَُب َوََلُ﴿
وه ُ   ]  ١٢: الحجراُت[ ﴾ فََكِرۡهت م 

‘আর থতামরা কাসরা গীবত কসরা না, থতামাসদর থকউ মক তার 

মৃত ভাইসয়র থগাশত থখসত িেন্দ করসব? বস্তুত থতামরা 

এটাসক ঘৃণাই কর।’ {েূরা আে-হুজুরাত: ১২} 

* অনুরূিভাসব নবী োল্লাল্লাহু আোইমহ ওয়াোল্লাম 

জামনসয়সেন থয,  

 

 মুসলিম: ২৫৮৯।  



 

 

مُ  َمرَُّ أَنَّه ُ» مُ  بِقَو  فَارُ  لَه  ُ ِمنُ  أَظ  م ش ونَُ ن َحاس  مُ  يَخ  وَهه  ج  د وَره مُ  و   َوص 
ََلءُِ قَالَُ ِجب ِريلُ  يَُا ءََُِلَُهؤُ  َمنُ  فَق ل تُ  ومَُ يَأ ك ل ونَُ الَِّذينَُ َهؤ   النَّاِسُ ل ح 

َراِضِهمُ  فُِي َويَقَع ونَُ  أَع 

‘মতমন থমরাসজর রাসত্র থকাসনা এক েম্প্রদাসয়র িাশ মদসয় 

যামিসেন যাসদর মিতসের নখ রসয়সে তারা এগুসো মদসয় 

তাসদর মুখমণ্ডে ও বসক্ষ আঘাত করসে। তখন রােূে 

োল্লাল্লাহ ‘আোইমহ ওয়াোল্লাম বেসেন, থহ মজব্রাইে এরা 

কারা? মজব্রাঈে উত্তসর বেসেন, এরা ওই েমস্ত থোক যারা 

িৃমর্বীসত মানুসের থগাশত থখসতা এবং মানুসের েম্মানহামন 

ঘটাসতা।’118  

o নামীমা বা চুগেসখারী থর্সক থবাঁসচ র্াকসব:  
নামীমা বা চুগেসখারী হসি, িারস্পমরক েম্পকথ মবনসষ্টর 

উসেসশয থকাসনা বযমক্ত অির বযমক্তর বযািাসর থকাসনা কর্া 

বেসে অির বযমক্তর কাসে তা থফমর কসর থবড়াসনা। এমট 

অনযতম কমবরা গুনাহ।  

* রােূেুল্লাহ োল্লাল্লাহু ‘আোইমহ ওয়াোল্লাম এ বযািাসর 

বসেন:  

 

 আবু দাউদ: ৪৮৭৮; মুসনাসদ আহমাদ ৩/২২৪।  



 

 

لُ  ََلُ» ام ُ« ال َجنَّةَُ يَد خ   نَمَّ

‘চুগেসখার জান্নাসত প্রসবশ করসব না।’119  

* েহীহ বুখারী ও মুেমেসম ইবন আব্বাে রামদয়াল্লাহু ‘আনহুমা 

হসত বমণথত, মতমন বসেন,  

َما فَقَالَُ بِقَب َري نُِ َوَسلَّمَُ َعلَي هُِ ّللاَّ ُ َصلَّى يُُّالنَّبُِ َمرَُّ»  َوَمُا لَي عَذَّبَانُِ إِنَّه 
ُا َكبِيرُ  فِي ي عَذَّبَانُِ تَنزُه ََلُ فََكانَُ أََحد ه َمُا أَمَّ ا لُِال بَوُ  ِمنُ  يَس  َخرُ  َوأَمَّ  اْل 
ِشُي فََكانَُ  «بِالنَِّميَمةُِ يَم 

‘নবী োল্লাল্লাহ ‘আোইমহ ওয়াোল্লাম একদা দুমট কবসরর িাসশ 

মদসয় অমতক্রম করসেন। তারির বেসেন, দুসটা কবরবােীসক 

আযাব থদয়া হসি। অবশয মবরাট থকাসনা কমঠন কাসজর জনয 

তাসদর শামস্ত হসি না। (অর্থাৎ যা থর্সক থবাঁসচ র্াকা থকাসনা 

কমঠন মবেয় মেে না) তাসদর একজন প্রস্রাব কসর িমবত্রতা 

অজথন করসতা না। অিরজন মানুসের মসধয চুগেসখামর কসর 

থবড়াত।’120 

 

 মুসলিম: ১০৫।  

 বুখারী: ১৩৭৮; মুসলিম: ২৯২। 



 

 

বস্তুত: নামীমা বা চুগেসখামর বযমক্ত, েমাজ ও মুেমেমসদর মসধয 

মবমিন্নতা েৃমষ্ট করা এবং তাসদর মসধয শত্রুতার আগুন 

োমগসয় থদওয়া। 

فُ  ك لَُّ ت ِطعُۡ َوََلُ ﴿ ِهينُ  َحَلَّ ُ ١٠ مَّ از  شَّا ِءُ  َهمَّ : القلم[ ﴾ ١١ بِنَِميمُ  مَّ

١١  ُ،١٠[ 

‘আর তুমম আনুগতয কসরা না প্রসতযক এমন বযমক্তর থয অমধক 

কেমকারী, োমিত। মিেসন মনন্দাকারী ও থয চুগেসখারী কসর 

থবড়ায়।’ {েূরা আে-কাোম, আয়াত: ১০-১১} 

েুতরাং থয আিনার কাসে অিসরর মনন্দা ও চুগেসখামর কসর 

থে আিনার বযািাসরও চুগেসখামর কসর থবড়ায়। েুতরাং তার 

থর্সক েতকথ র্াকুন। 

o েকে প্রকার প্রতারণা ও থধাাঁকা প্রদান থর্সক থবাঁসচ র্াকসত 
হসব:   
মেয়ামিােনকারী ক্রয়-মবক্রয়, ভাড়া, মশল্প, বন্ধক ও অনযানয 

যাবতীয় থেনসদসনর মসধয প্রতারণা থর্সক মবরত র্াকসব। 

অনুরূিভাসব েব ধরসনর উিসদশ ও িরামসশথর থক্ষসত্রও 

প্রতারণা িমরহার করসব। থকননা ‘প্রতারণা একমট মারাত্মক 

কবীরা গুনাহ।  



 

 

* রােূেুল্লাহ োল্লাল্লাহু ‘আোইমহ ওয়াোল্লাম বসেসেন:  

  .« ِمنَُّا فَلَي سَُ َغشَّنَُا َمنُ  »

‘সয আমাসদরসক থধাাঁকা থদয় থে আমাসদর অন্তভুথক্ত নয়।’121 

অনয বণথনায় এসেসে, 

 . « ِمن ِى فَلَي سَُ َغشَُّ َمنُ  »

‘থয প্রতারণা কসর থে আমার অন্তভুথক্ত নয়।’122 

হাদীসে উসল্লমখত ‘আে-মগশ’ শসব্দর অর্থ থধাাঁকা থদয়া, 

থখয়ানত, আমানত মবনষ্ট করা, মানুসের মসধয গ্রহণসযাগযতা 

হামরসয় থফো। আর প্রতারণার মাধযসম যা অমজথত হয় তা 

মনকৃষ্ট, হারাম ও ঘৃণয। প্রতারণা দ্বারা প্রতারক ও আল্লাহর 

মাসে থকবেমাত্র দূরত্বই বৃমদ্ধ িায়।  

o েব ধরসনর বাদযযন্ত্র থর্সক থবাঁসচ র্াকা:  
েকে প্রকার বাদযযন্ত্র থর্সক দূসর র্াকা উমচত। থযমন- বীণা, 

একতারা, থবহাো, হারসমামনয়াম, মগটার, মিয়াসনা, থঢাে-তবো 

ও অনযানয বাদযযন্ত্র। থকননা এেব হারাম। এগুসোর হারাম ও 

 

 মুসলিম: ১০১।  

 মুসলিম: ১০২।  



 

 

গুনাহ আরও বৃমদ্ধ িায় যখন এর োসর্ মমমেত হয় 

উসত্তজনামূেক গান ও মমমষ্ট আওয়াজ।  

* আল্লাহ তা‘আো বসেসেন:  

ُِ َسبِيلُِ َعُن ِلي ِضلَُّ ٱۡلَحِديثُِ لَۡهوَُ يَۡشتَِري َمُن ٱلنَّاِسُ َوِمنَُ ﴿  بِغَۡيرُِ ٱللَّ
ًواُ  َويَتَِّخذََها ِعۡلمُ  ئُِ ه ز 

لََٰ  مُۡ كَُأ و  ِهينُ  َعذَاب ُ لَه   ]  ٦: لقماُن[ ُ﴾ ٦ مُّ

‘মানুসের মসধয থকউ থকউ অজ্ঞতাবশতঃ আল্লাহর ির্ থর্সক 

মবচুযত করার জনয গান বাসদযর উিকরণ ক্রয়-মবক্রয় কসর 

এবং আল্লাহ প্রদমশথত ির্ মনসয় ঠাট্টা মবদ্রূি কসর। তাসদর 

জনয রসয়সে অবমাননাকর কসঠার শামস্ত।’ {েূরা েুকমান, 

আয়াত: ৬} 

* আবদুল্লাহ ইবন মাে‘উদ রামদয়াল্লাহুসক এ আয়াত েম্পসকথ 

মজসজ্ঞে করা হসে মতমন বেসেন,  

 الغناءُ« هُو غيره ُ إلُه َل الذي وللُا»

‘মযমন বযতীত আর থকাসনা ইোহ থনই থেই আল্লাহর শির্ 

কসর বেমে, এটা হসি গান’123।  

 

 ইবন জারীর িাবারী ২১/৬২; মুস্তাদরাসক হালকম ২/৪১১; হাসান সনসদ।  



 

 

* অনুরূিভাসব ইবন আব্বাে, ইবন ‘উমার রামদয়াল্লাহু আনহুম 

থর্সকও এ তাফেীর েহীহ েনসদ বমণথত হসয়সে। তাোড়া 

‘আল্লামা ইবন কােীর এ তাফেীরমট জাসবর রামদয়াল্লাহু আনহু, 

ইকমরমা, ো‘ঈদ ইবন জুবাইর ও মুজামহদ রাসহমাহুল্লাহ 

থর্সকও উসল্লখ কসরসেন124।  

* হাোন বেরী রহ. বসেন, ‘এ আয়াতমট গান ও বাসদযর 

বযািাসর নামযে হসয়সে।’125  

* রােূেুল্লাহ োল্লাল্লাহু ‘আোইমহ ওয়াোল্লাম বাদযযন্ত্র থর্সক 

েতকথ কসরসেন। মতমন এেবসক থযনা-বযমভচাসরর েসে তুেনা 

কসরসেন।  মতমন বসেসেন:  

تُِى ِمنُ  لَيَك ونَنَُّ » تَِحلُّونَُ أَق َوامُ  أ مَّ رَُ َوال َحِريرَُ ال ِحرَُ يَس   َوال َخم 
 . « َوال َمعَاِزفَُ

‘আমার উম্মসত এমন একদে থোক হসব যারা থযনা-বযমভচার, 

থরশম, মদ ও বাদযযন্ত্রসক হাোে মসন করসব।’126 

 

 আবু্দল্লাহ ইউসুফ আি-জুদাই‘ এর ‘আহাদীস যালিি লগ্না ওয়াি মা‘আলযফ লফি মীযান’ 

গ্রন্থখালনসি এ সব বার্ী ও দসগুসিার উপর লবস্তালরি আসিাচনা করা হসয়সে। পৃ. ১৪৮-১৫৪।  

 এ আয়াসির উপর আরও বযাখযা দদখুন, ইবনুি কাইসয়যম এর ‘ইগ্াসািুি িাহফান’ গ্রসন্থ (১/৩৩৮-

৩৪১)।  

 বুখারী: ৫৫৯০।  



 

 

হাদীসে বমণথত ‘َُال ِحر’ শব্দমটর অর্থ হসি, েিাস্থান, যার দ্বারা 

থযনা-বযমভচার বুোসনা হসয়সে। আর ‘َُتَِحلُّون  এর অর্থ হসি ’يَس 

এমনভাসব ভ্রূসক্ষিহীনভাসব করা থযমন হাোে মসন থকউ 

থকাসনা কাজ কসর র্াসক।  

বতথমান েমসয় এমন মানুে রসয়সে যারা এেব বাদযযন্ত্র বযবহার 

কসর র্াসক অর্বা থেগুসো এমনভাসব শ্রবণ কসর র্াসক থযন 

এগুসো হাোে মজমনে।  

এটা এমন এক েড়যন্ত্র যা দ্বারা ইেোসমর শত্রুরা 

মুেমেমসদরসক েড়যসন্ত্রর জাসে আবদ্ধ করসত েফেতা োভ 

কসরসে। এসত কসর তারা মুেমেমসদরসক আল্লাহ তা‘আোর 

মযকর-িরণ, তাসদর দ্বীন ও দুমনয়ার গুরুত্বিূণথ কাজ থর্সক 

মবরত রাখসে। অবস্থা এমন িযথাসয় থিৌঁসেসে থয, মুেমেমসদর 

অসনসকই কুরআন ও হাদীসের িাঠ, ধমথসবত্তাগসণর শরীয়ত 

ও মহকমত েমৃদ্ধ বয়াসনর থচসয়ও এগুসোর প্রমত থবশী এেব 

গান ও বাদযযসন্ত্র আেক্ত হসয় িড়সে।  

থহ মুেমেমগণ! আিনারা মেয়াম মবনষ্টকারী ও তাসত ত্রুমট 

েৃমষ্টকারী মবেয় থর্সক েতকথতা অবেম্বন করুন এবং মমর্যা 



 

 

বো ও তদানুযায়ী কাজ তযাগ কসর মেয়াসমর হক আদায় 

করুন।  

* নবী োল্লাল্লাহ ‘আোইমহ ওয়াোল্লাম বসেসেন : 

لَُ يَدَعُ  لَمُ  َمنُ » ورُِ قَو  ُِ فَلَي سَُ والجهلَُ بِهُِ َوال عََملَُ الزُّ  أَنُ  فُِي َحاَجة ُ لِلَّ
 «َوَشَرابَه ُ َطعَاَمه ُ يَدَعَُ

‘সয বযমক্ত মমর্যা কর্া ও মমর্যার মাধযসম আমে করা ও মূখথতা 

িমরতযাগ করসত িাসরমন, তার িানাহার িমরতযাগ করায় 

আল্লাহর থকাসনা প্রসয়াজন থনই।’127   

জাসবর রামদয়াল্লাহু ‘আনহু বসেন:  

 والمحارُم الكذُب عُن ولسانُك وبصرُك كَُع ُمُ سَُ مُ صُ يَُل ُفَُ تَُمصُ  إِذَا»
 يوُم وَليكُن وسكينُة وقاُر عليُك وليكُن الجارُ، أذُى عنُك ودُع

 «سواُء فطرك ويوم صومك

‘যখন তুমম োওম রাখসব থতামার কণথ, চকু্ষ, মজহ্বাও থযন 

মমর্যা কর্া ও েব হারাম বজথসনর মাধযসম োওম িােন কসর। 

তুমম প্রমতসবমশসক কষ্ট থদয়া থর্সক মবরত র্াসকা। অবশযই 

 

 বুখারী: ১৯০৩।  



 

 

তুমম আত্মেম্মান ও প্রশান্তভাব বজায় রাখসব। আর থতামার 

োওসমর মদন ও োওমমবহীন মদন থযন েমান না হয়।’128  

থহ আল্লাহ! আিমন আমাসদর জনয আমাসদর দীন রক্ষা করুন, 

আমাসদর অে-প্রতযেগুমেসক আিনাসক অেন্তুষ্টকারী মবেয়ামদ 

থর্সক মবরত রাখুন, আমাসদরসক এবং আমাসদর বাবা-মা ও 

েকে মুেমেমসক আিনার দয়ায় ক্ষমা করুন থহ জগসতর থশ্রষ্ঠ 

করুণাময়। আর োোত ও োোম বেথণ করুন আমাসদর নবী 

মুহাম্মদ, তাাঁর িমরবার-িমরজন ও েকে োহাবীর ওির।   

  

 

 ইবন রজব, িািাসয়ফুি মা‘আলরফ, পৃ. ২৯২। 



 

 

একাদশ আের 

মেয়াসমর মুস্তাহাব আদবেমূহ 

 

েকে প্রশংো থে আল্লাহর জনয, মযমন প্রতযাশাকারীসক 

প্রতযাশার ওিসর থিৌঁোন এবং প্রার্থনাকারীসক প্রার্থনার থবমশ 

থদন। আমম তাাঁর গুণকীতথন কমর থহদায়াত দান ও তা অজথসনর 

জনয। আর আমম প্রমাণ ও মূেনীমতেহ থজসন তাাঁর তাওহীসদর 

স্বীকৃমত থদই।  

োোত ও োোম বেথণ হসত র্াক যতমদন িুব-িমশ্চম ও উত্তর-

দমক্ষসণ বাতাসের প্রবাহ অবযাহত র্াকসব তাাঁর বান্দা ও রােূে 

আমাসদর নবী মুহাম্মসদর ওির; তাাঁর োর্ী আবূ বকসরর ওির 

মযমন েফর ও স্থায়ী েবথাবস্থায় মেসেন তাাঁর িাসশ; উমসরর 

ওির মযমন এমন মনভথীকতার েসে ইেোসমর োহাযয কসরসেন 

থয থকাসনা খানাখন্দ বা িতনসক ভয় িানমন; উেমাসনর ওির 

মযমন মেসেন মবিসদ অনঢ় দধযথশীে; আেী ইবন আবী তামেসবর 

ওির মযমন আিন বীরত্ব মদসয় শত্রুসদর েন্ত্রস্ত কসরসেন 

হামোর আসগই এবং তাাঁর েকে িমরবার-িমরজন ও োহাবীর 



 

 

ওির যারা দীসনর মূে ও শাখাগত মবেয়ামদসত প্রমতসযামগতায় 

অনযসদর হাত থর্সক মবজয়সটাির মেমনসয় মনসয়সেন।    

o মপ্রয় ভাইসয়রা আমার! এ আেরমট মেয়াসমর আদসবর 
মদ্বতীয় প্রকার তর্া মুস্তাহাব আদব প্রেসে। মেয়াসমর 
মুস্তাহাব আদবেমূসহর মসধয রসয়সে:  
 

• োহরী খাওয়া:  
োহরী বো হয়, রাসতর থশোংসশর খাওয়াসক। এসক োহরী 

বোর কারণ হসি এ খাবারমট ‘োহর’ তর্া রাসতর থশোংসশ 

অনুমষ্ঠত হয়। 

* রােূেুল্লাহ োল্লাল্লাহু ‘আোইমহ ওয়াোল্লাম বসেন:  

وُا» ر  ورُِ فُِي فَإِنَُّ تََسحَّ  بََرَكةًُ« السَّح 

‘সতামরা োহরী খাও, থকননা োহরীসত বরকত মনমহত 

রসয়সে।’129  

* েহীহ মুেমেসম ‘আমর ইবন ‘আে রামদয়াল্লাহু ‘আনহু হসত 

বমণথত, রােূেুল্লাহ োল্লাল্লাহু ‘আোইমহ ওয়াোল্লাম বসেসেন:   

 

 বুখারী: ১৯২৩; মুসলিম: ১০৯৫। 



 

 

لُ » لَة ُ ال ِكتَاِب، أَه لُِ يَامَُِوِصُ ِصيَاِمنَُا بَي نَُ َما فَص   السََّحِرُ« أَك 

‘আমাসদর ও আহসে মকতাবসদর মেয়াসমর মসধয িার্থকয হসো 

োহরী খাওয়া।’130 

* রােূেুল্লাহ োল্লাল্লাহু ‘আোইমহ ওয়াোল্লাম থখজুর মদসয় 

োহরী গ্রহসণর প্রশংো কসর বসেসেন:  

ورُ  نِع مَُ» ِمنُِ َسح  ؤ  رُ  ال م   ُ«التَّم 

‘মুমমনসদর থখজুর মদসয় োহরী গ্রহণ কতই না উত্তম।’131  

* রােূে োল্লাল্লাহ ‘আোইমহ ওয়াোল্লাম আরও বসেসেন:  

ورُ » ل ه ُ السَّح  َرَعُ أَنُ  َولَوُ  تَدَع وه ُ فَََلُ بََرَكة ُ أَك  َعةًُ أََحد ك مُ  يَج  ر   ِمنُ  ج 
َُ فَإِنَُّ َماءُ  ِرينَُ َعلَُى ونَُي َصلُُّ َوَمََلئَِكتَه ُ َوَجلَُّ َعزَُّ ّللاَّ تََسح ِ  «ال م 

‘োহরী খাওয়া বরকতিূণথ। েুতরাং োহরী িমরতযাগ কসরা না, 

যমদও এক থঢাক িামন িান কসর হয়। কারণ আল্লাহ ও তাাঁর 

থফসরশতাগণ োহরী ভক্ষণকারীর ওির োোত থিশ 

কসরন।’132 

 

 মুসলিম: ১০৯৬। 

 আবু দাঊদ: ২৩৪৫।  

 আহমদ: ৩/১২।  



 

 

* োহরী ভক্ষণকারী বযমক্তর উমচত, োহরী খাওয়ার বযািাসর 

মনয়ত কসর থয, নবী োল্লাল্লাহ ‘আোইমহ ওয়াোল্লাসমর মনসদথশ 

িােন এবং তাাঁর মনসদথসশর অনুেরসণ তা গ্রহণ করসে; যাসত 

তার োহরী হয় ইবাদত। তাোড়া আরও মনয়ত করসব থয, 

োহরী খাওয়ার মাধযসম থে োওম িােসন োমর্থয হসব; যাসত 

কসর এর দ্বারা োওয়াব অমজথত হয়। 

* েুন্নাত হসি েুবসহ োমদক উদসয়র আগ িযথন্ত মবেম্ব কসর 

োহরী খাওয়া। থকননা নবী কারীম োল্লাল্লাহু ‘আোইমহ 

ওয়াোল্লাম এমনই করসতন।  

* কাতাদা রহ. আনাে ইবন মামেক রামদয়াল্লাহু আনহু থর্সক 

বণথনা কসরন,  

ُِ نَبِيَُّ أَنَُّ َرا»: ثَابِتُ  ب نَُ َوَزي دَُ َوَسلَّمَُ َعلَي هُِ للا ُ َصلَّى ّللاَّ ُا تََسحَّ  فَلَمَّ
وِرِهَماُ، ِمنُ  فََرَغُا ُِ نَبِيُُّ قَامَُ َسح   الصََّلَةُِ، إِلَى َوَسلَّمَُ َعلَي هُِ للا ُ َصلَُّى ّللاَّ
ُ ق ل نَُا ،«فََصلَّى وِرِهَمُا ِمنُ  فََراِغِهَمُا بَي نَُ َكانَُ َكمُ : ِْلَنَس  وِلِهَما َسح   َود خ 

لُ  يَق َرأ ُ َما قَد رُ »: قَالَُ الصََّلَةُِ؟ فِي ج  ِسينَُ الرَّ  «آيَةًُ َخم 

‘আল্লাহর নবী োল্লাল্লাহু আোইমহ ওয়াোল্লাম ও যাসয়দ ইবন 

োসবত োহরী গ্রহণ করসেন। যখন োহরী গ্রহণ করা থশে 

করার ির আল্লাহর নবী োল্লাল্লাহু আোইমহ ওয়াোল্লাম 



 

 

বেসেন, ‘োোসতর মদসক’ (চে)। তারির মতমন োোত 

আদায় করসেন। আমরা আনােসক বেোম, তাাঁসদর োহরী 

থশে করা ও োোসত প্রসবশ করার মসধয কত েময় মেে? 

মতমন বেসেন, ‘একজন থোক িঞ্চাশ আয়াত িড়ার মত 

েময়’।133   

* ‘আসয়শা রামদয়াল্লাহু ‘আনহু থর্সক বমণথত, মতমন বসেন, 

থবোে রামদয়াল্লাহু ‘আনহু রাত র্াকসতই আযান মদসতন; তাই 

রােূেুল্লাহ োল্লাল্লাহু ‘আোইমহ ওয়াোল্লাম বেসেন,  

َرب واوَُ واك ل ُ» نَُ َحتَُّى اش  ، أ م ُِ اب نُ  ي َؤذ ِ ت وم  نُ  َلَُ فَإِنَّه ُ َمك  ل عَُيَُ َحتَُّى ي َؤذ ِ  ط 
»ُ ر   الفَج 

‘আবু্দল্লাহ ইবন উসম্ম মাকতুম আযান না থদয়া িযথন্ত থতামরা 

িানাহার কর। থকননা থে েুবসহ োমদক উদসয়র িরই আযান 

থদয়।’134  

* মবেম্ব কসর োহরী খাওয়া মেয়াম িােনকারীর জনয অমধক 

উিকারী ও ফজসরর োোত আদায় করার িূসবথ ঘুমমসয় যাওয়া 

থর্সক অমধক মনরািদ। োহরী খাওয়া ও োওসমর মনয়ত 

 

 বুখারী: ১৩৩৪।  

 বুখারী: ১৯১৮।  



 

 

করার িরও দৃঢ়ভাসব েুবসহ োমদসকর েময় প্রসবশ করা িযথন্ত 

োওম িােনকারীর জনয িানাহার করার অমধকার রসয়সে।  

* থকননা আল্লাহ তা‘আো বসেন,  

 ٱْۡلَۡسَودُِ ٱۡلَخۡيطُِ ِمنَُ ٱْۡلَۡبيَضُ  ٱۡلَخۡيطُ  لَك مُ  يَتَبَيَّنَُ َحتَّىَُٰ ب وا َُوٱۡشرَُ َوك ل وا ُ﴿
 ]  ١٨٧: البقرُة[ ُ﴾ۡلفَۡجرُِٱ ِمنَُ

“আর থতামরা িানাহার কর যতক্ষণ রাসতর কাসোসরখা থর্সক 

ঊোর োদা থরখা স্পষ্টরূসি থতামাসদর মনকট প্রকাশ না হয়”। 

[েূরা আে-বাকারাহ: ১৮৭] 

* আর েুবসহ োমদক উমদত হওয়ার মবেয়মট মনধথামরত হসব: 

েরােমর আকাসশর প্রান্তসদশ প্রতযক্ষ করার মাধযসম অর্বা 

মনভথরসযাগয েংবাসদর মাধযসম থযমন আযান ইতযামদ দ্বারা। 

অতঃির যখন েুবসহ োমদক উমদত হসব তখনই (িানাহার 

ইতযামদ থর্সক) মবরত র্াকসব, আর মসন মসন মনয়ত করসব, 

তসব থকাসনাভাসবই মুসখ মনয়ত উচ্চারণ করা যাসব না; কারণ 

মনয়ত উচ্চারণ করা মবদ‘আত।  

• মেয়াসমর মুস্তাহাব আদসবর মসধয অনযতম হসি, 
তাড়াতামড় ইফতার করা:  



 

 

প্রতযক্ষ করার মাধযসম েূযথাস্ত েম্পসকথ মনমশ্চত হওয়া অর্বা 

আযান বা অনুরূি মনভথরসযাগয েংবাসদর মাধযসম েূযথাসস্তর 

মবেসয় প্রবে ধারণা হওয়ার েসে েসেই ইফতার করা।  

* োহ্ ে ইবন ো‘দ থর্সক বমণথত, রােূেুল্লাহ োল্লাল্লাহু 

‘আোইমহ ওয়াোল্লাম বসেন:   

ل وا َمُا بَِخي رُ  النَّاسُ  يََزالُ  َلَُ»  «الِفط رَُ َعجَّ

‘মানুে যতক্ষণ তাড়াতামড় ইফতার করসব, ততক্ষণ িযথন্ত 

কেযাসণর মসধয র্াকসব।’135 

* রােূেুল্লাহ োল্লাল্লাহু ‘আোইমহ ওয়াোল্লাম হাদীসে কুদেীসত 

বণথনা কসরন, আল্লাহ তা‘আো বসেন:  

مُ  إِلَيَُّ ِعبَاِدُي بَُّأَحَُ إِنَُّ» َجل ه  ًرا أَع   .«فِط 

‘তারা আমার েবথামধক মপ্রয় বান্দা, যারা তাড়াতামড় ইফতার 

কসর।’136 

* আর েুন্নাত হসি, কাাঁচা থখজুর দ্বারা ইফতার করা। কাাঁচা 

থখজুর না িাওয়া থগসে শুকসনা থখজুর দ্বারা ইফতার করসব। 

 

 বুখারী: ১৯৫৭; মুসলিম: ১০৯৮। 
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আর যমদ তাও না িাওয়া যায় তাহসে িামন দ্বারা ইফতার 

করসব। কারণ, আনাে রামদয়াল্লাহু আনহু বসেন - 

َطبَاتُ  َعلَى ي َصل ِيَُ أَنُ  قَب لَُ ي ف ِطرُ  َوَسلَّمَُ َعلَي هُِ ّللاَّ ُ َصلَُّى النَّبِيُُّ َكانَُ»  ر 
طَُ تَك نُ  لَمُ  فَإِنُ   ِمنُ  َحَسَواتُ  َحَسا اتُ مرَُت ُ تَك نُ  لَمُ  فَإِنُ  َراتُ تم بَاتُ ر 
  «َماءُ 

“নবী োল্লাল্লাহ আোইমহ ওয়াোল্লাম মাগমরব নামায আদাসয়র 

িূসবথ মকেু কাাঁচা থখজুর দ্বারা ইফতার করসতন। যমদ কাাঁচা 

থখজুর না র্াকসতা তাহসে শুকসনা থখজুর দ্বারা ইফতার 

করসতন। যমদ শুকসনা থখজুর না র্াকসতা তাহসে কসয়ক থঢাক 

িামন দ্বারা ইফতার করসতন।”137 

যমদ থকাসনা কাাঁচা থখজুর, শুকসনা থখজুর ও িামন না িাওয়া 

যায় তাহসে হাোে খাদয ও িানীয় যা েহসজ মমসে তা দ্বারা-

ই ইফতার করসব। যমদ থকাসনা মকেুই না িাওয়া যায় তাহসে 

অন্তসর ইফতাসরর মনয়ত করসব।  

তসব তার আেুে চুেসব না এবং মুসখ োো জমা কসর মগসে 

থফেসব না। থযমনমট থকাসনা থকাসনা োধারণ থোসকরা কসর 

র্াসক!! 

 

 আহমাদ ৩/১৬৪; আবু দাউদ: ২৩৫৬; লিরলমযী: ৬৯৬।  



 

 

* ইফতাসরর েময় িেন্দনীয় থদা‘আ করা উমচত:  

* থকননা েুনান ইবন মাজায় রােূেুল্লাহ োল্লাল্লাহু ‘আোইমহ 

ওয়াোল্লাম থর্সক বমণথত হসয়সে, মতমন বসেসেন:   

ائِمُِ إنَُّ» ِرهُِ ِعن دَُ ِللصَّ َوة ُ فِط   ت َردُُّ« َما دَع 

‘মনশ্চয়ই ইফতাসরর েময় মেয়াম িােনকারীর একমট থদা‘আ 

রসয়সে যা থফরত থদওয়া হয় না।’138 

* অনুরূি আবু দাউদ মু‘আয ইবন যাহরা থর্সক মুরোে 

েনসদ বণথনা কসরন: রােূেুল্লাহ োল্লাল্লাহু ‘আোইমহ ওয়াোল্লাম 

ইফতার করার েময় এই থদা‘আ িড়সতন:  

مَُّ» ، لَكَُ اللَّه  ت  قِكَُ ىَوَعلَُ ص م  « ِرز  ت   أَف َطر 

‘সহ আল্লাহ! আমম আিনারই জনয মেয়াম িােন করোম ও 

আিনার থদয়া মরমযক মদসয় ইফতার করোম।’139  

* আবু দাউদ অনুরূিভাসব ‘আবু্দল্লাহ ইবন ‘উমার রামদয়াল্লাহু 

‘আনহু থর্সক বণথনা কসরন থয, রােূেুল্লাহ োল্লাল্লাহু ‘আোইমহ 

ওয়াোল্লাম ইফতার করার েময় বেসতন:  

 

 ইবন মাজাহ: ১৭৫৩। যলদও যাওয়াসয়সদ হাদীসসর সূত্রসক সহীহ বিা হসয়সে। িবুও সনদটি দুববি।  

 আবু দাউদ: ২৩৫৮। িসব এর সনদ দুববি।   



 

 

، َواب تَلَّتُِ الظََّمأ ُ ذََهبَُ» وق  رُ  َوثَبَتَُ ال ع ر  َج   ّللاَّ ُ« َشاءَُ إِنُ  اْل 

‘মিিাো দূর হসো, মশরা-উিমশরা েসতজ হসো এবং আল্লাহর 

ইিায় প্রমতদান প্রমতমষ্ঠত হসো।’140  

• মেয়াসমর মুস্তাহাব আদসবর মসধয অনযতম হসি, থবমশ 
কসর কুরআন মতোওয়াত করা, মযমকর করা, থদা‘আ করা, 
োোত আদায় করা ও দান-োদকা করা।  

* হাদীসে এসেসে,  
ُِ ذَاِكرُ »  «لَه ُ َمغ ف ورُ  َرَمَضانَُ فُِي ّللاَّ

“রমযাসন থয আল্লাহর মযমকর করসব, থে ক্ষমাপ্রাপ্ত হসব।”141  

* অনুরূিভাসব েহীহ ইবসন খুযাইমা ও ইবসন মহব্বান গ্রসন্থ 

এসেসে, নবী োল্লাল্লাহ আোইমহ ওয়াোল্লাম বসেন, 

مُ  ت َردُُّ ََلُ ثَََلثَة ُ» َوت ه  ائِمُ : دَع  ُ،العَادُِ َواِْلَمامُ  ي ف ِطَر، َحتَُّى الصَّ  ل 
َوة ُ ل ومُِ َودَع  فَع َهُا الَمظ  قَُ ّللاَّ ُ يَر   السََّماءُِ أَب َوابَُ لََهُا َويَف تَحُ  الغََمامُِ فَو 
بُُّ َويَق ولُ  تِي: الرَّ َرنَّكُِ َوَجََلِلي َوِعزَّ  «ِحينُ  بَع دَُ َولَوُ  َْلَن ص 

“মতন বযমক্তর থদা‘আ থফরত থদওয়া হয় না। (১) থরাযাদার 

বযমক্ত ইফতার করা িযথন্ত, (২) নযায়িরায়ণ ইমাম বা রােিমত, 

 

 আবু দাউদ: ২৩৫৭।  

 হাদীসটি মু‘জামুি আওসাত্ব লিি িাবারানীসি সংকলিি হসয়সে। এর সনদ দুববি। দদখুন, মাজমাউয 

যাওয়াসয়দ: ৩/১৪৩।  



 

 

(৩) মযেুম বযমক্তর থদা‘আ। তার থদা‘আ আল্লাহ আকাসশ 

থমঘমাোর উিসর তুসে থনন এবং এর জনয আকাসশর 

দরজাগুসো খুসে থদয়া হয় এবং মহান রব বসেন, আমার 

ইয যত ও মাহাসত্মযর কেম কসর বেমে, অবশযই আমম 

থতামাসক োহাযয করসবা, মকেু েময় ির হসেও।”142 

* তাোড়া বুখারী ও মুেমেসম ইবন আব্বাে রামদয়াল্লাহু 

আনহুমা থর্সক বমণথত, মতমন বসেন:  

ُِ َرس ولُ  َكانَُ» َودَُ َوَسلَّمَُ َعلَي هُِ للا ُ َصلَّى ّللاَّ َود ُأَُ َوَكانَُ النَّاِس، أَج   ج 
، يَل قَاه ُ ِحينَُ َرَمَضانَُ فُِي يَك ونُ  َما  لَي لَةُ  ل ُِكُ  فِي يَل قَاه ُ َوَكانَُ ِجب ِريل 
آَن، فَي دَاِرس ه ُ َرَمَضانَُ ِمنُ  ُِ فَلََرس ولُ  الق ر   َوَسلَّمَُ َعلَي هُِ للا ُ َصلَّى ّللاَّ

َود ُ يحُِ ِمنَُ بِالَخي رُِ أَج  َسلَِةُ« الر ِ ر   الم 

‘রােূেুল্লাহ োল্লাল্লাহু ‘আোইমহ ওয়াোল্লাম মানুসের মসধয থবমশ 

দানশীে মেসেন। আর রমযান মাসে মতমন আসরা থবমশ 

দানশীে হসয় থযসতন; যখন মজব্রাইে (‘আোইমহে োোম) 

তাাঁর েসে োক্ষাত করসতন। মজব্রাইে রমযাসনর প্রমত রাসত 

তার োসর্ োক্ষাত কসর িরস্পসর কুরআন িড়সতন, তখন 

মতমন প্রবামহত বায়ুর থচসয়ও অমধক হাসর দান করসতন।’143  

 

 আহমাদ ২/৩০৫; লিরলমযী: ৩৫৯৮। (হাসান সনসদ) 
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* আর রােূেুল্লাহ োল্লাল্লাহু ‘আোইমহ ওয়াোল্লাসমর দান মেে 

োমবথক ও েবধরসণর। থযমন আল্লাহর দ্বীনসক েমুন্নত করা ও 

আল্লাহর বান্দাসদর ির্প্রদশথসনর জনয জ্ঞান, জান ও মাে বযয় 

করা। অনুরূিভাসব আল্লাহর বান্দাসদর কাসে েব রকসমর 

কেযাণ থিৌঁসে থদওয়ার জনয যত ির্ ও িদ্ধমত রসয়সে েবই 

মতমন অবেম্বন করসতন, থযমন মূখথসদর জ্ঞানদান, তাসদর 

অভাব-অমভসযাগ িূরণ, তাসদর মধযকার কু্ষধাতথসদর আহার 

প্রদান। আর তাাঁর দান রমযাসন বহুগুণ থবসড় যাওয়ার কারণ 

হসি, েমসয়র মযথাদা েম্পসকথ েসচতনতা, েওয়াসবর িমরমাসন 

বমধথত হওয়া। তাোড়া ইবাদতকারীসদর ইবাদসত েহসযামগতা 

করাও রােূে োল্লাল্লাহু আোইমহ ওয়াোল্লাসমর অনযতম 

উসেশয মেে। এভাসব মতমন োওম ও খাবার খাওয়াসনা এ দু’মট 

কাজসক একোসর্ করসতন, এ দুসটা কাজই জান্নাসত প্রসবসশর 

অনযতম মাধযম।144 

* অনুরূিভাসব েহীহ মুেমেসম আবূ হুরাইরা রামদয়াল্লাহু আনহু 

হসত বমণথত, নবী ‘োল্লাল্লাহু আোইমহ ওয়াোল্লাম একবার 

োহাবীসদর েক্ষয কসর বেসেনঃ  

 

 দদখুন, ইবন রাজাব, িািাসয়ফুি মা‘আলরফ পৃ. ৩০৬।  



 

 

بَحَُ َمنُ » مَُ ِمن ك مُ  أَص  رُ  أَب و قَالَُ «َصائًِما؟ ال يَو   أَنَاُ،: َعن ه ُ للا ُ َرِضيَُ بَك 

مَُ ِمن ك مُ  تَبِعَُ فََمنُ »: قَالَُ : َعن ه ُ للا ُ َرِضيَُ رُ بَكُ  أَب ُو قَالَُ «َجنَاَزةً؟ ال يَو 

عَمَُ فََمنُ »: قَالَُ أَنَا، مَُ ِمن ك مُ  أَط  ِكينًا؟ ال يَو  رُ  أَب ُو قَالَُ «ِمس   للا ُ َرِضيَُ بَك 

مَُ ِمن ك مُ  َعادَُ فََمنُ »: قَالَُ أَنَا،: َعن ه ُ رُ  أَب و قَالَُ «َمِريًضا؟ ال يَو   بَك 

 َمُا»: َوَسلَّمَُ َعلَي هُِ للا ُ لَُّىصَُ للاُِ َرس ولُ  فَقَالَُ أَنَا،: َعن ه ُ للا ُ َرِضيَُ
تََمع نَُ ، فِي اج  ِرئ  ُ ام   «ال َجنَّةَُ دََخلَُ إَِلَّ

“সতামাসদর মসধয থক আজ োওম অবস্থায় প্রতুযসে উিনীত 

হসয়ে? আবূ বকর রামদয়াল্লাহু ‘আনহু বেসেন, আমম। রােূে 

বেসেন, থতামাসদর মসধয থক আজ জানাযার োোসত শরীক 

হসয় জানাযার মিেু মনসয়সো? আবু বকর রামদয়াল্লাহু আনহু 

উত্তসর বেসেন, আমম। রােূে বেসেন, থতামাসদর মসধয থক 

আজ একজন মমেকীনসক খাইসয়ে?  আবু বকর বেসেন, 

আমম। রােূে বেসেন, থতামাসদর মসধয থক আজ একজন 

থরাগীর থেবা কসরে? আবূ বকর রামদয়াল্লাহু আনহু বেসেন, 

আমম। তখন রােূেুল্লাহ্ ‘োল্লাল্লাহু আোইমহ অোল্লাম বেসেন, 

“সয বযমক্তর মসধয এেব গুণ গুসো মমমেত হসয়সে থে অবশয-

ই জান্নাসত যাসব।”145 

 

 মুসলিম: ১০২৮।  



 

 

• মেয়াসমর মুস্তাহাব আদসবর মসধয অনযতম হসি, আল্লাহ 
প্রদত্ত মনয়ামসতর কর্া অন্তসর েদা জাগরুক রাখা।   

মেয়াসমর মুস্তাহাব আদবেমূসহর অনযতম হসো, মেয়াম 

িােনকারী মেয়াম িােসনর মাধযসম আল্লাহ প্রদত্ত থনয়ামসতর 

কর্া েবথদা িরণ করসব; থযসহতু আল্লাহ তা‘আো তাসক 

মেয়াম িােসনর তাওফীক মদসয়সেন, তার জনয েহজ কসর 

মদসয়সেন, ফসে থে এ মদসনর মেয়াম িূণথ করসত থিসরসে, এ 

মাসের মেয়াম িুসরািুমরভাসব আদয় করসত থিসরসে। কারণ, 

এমন অসনক থোক রসয়সে যারা মেয়াম িােসনর থন‘আমত 

থর্সক মাহরূম হসয়সে, তাসদর থকউ থকউ প্রাপ্ত বয়স্ক হবার 

িূসবথ মারা থগসে, আবার থকউ মেে মেয়াম িােসন অক্ষম, 

আবার তাসদর থকউ ির্ভ্রষ্টতা ও দ্বীন মবমুমখতার ফসে মেয়াম 

িােন করসত িাসরমন।  

তাই মেয়াম িােনকারীর উমচত হসো এ থনয়ামসতর জনয 

আল্লাহর প্রশংো করা; যা থগানাসহর ক্ষমা, মন্দ-িািাচার 

থর্সক মুমক্ত, স্থায়ী থন‘আমতিূণথ দারুন না‘ঈম জান্নাসত মহান 

েম্মামনত রসবর িাসশ র্াকার মত েুউচ্চ মযথাদা োসভর 

মাধযম।  



 

 

o ভাইসয়রা আমার! মেয়াসমর আদবগুসো রক্ষা করুন। আর 
(আল্লাহর) গযব (সক্রাধ) ও শামস্তর কারণগুসো থর্সক 
মনসজসদরসক মুক্ত রাখুন। োোসফ োসেহীন তর্া 
েৎকমথশীে িূবথেুরীসদর গুসণ গুণামন্বত থহান, থকননা 
িূবথবতথীরা থযভাসব আল্লাহর আনুগতয কসর এবং িািাচার 
থর্সক মবরত থর্সক েংসশামধত হসয়মেসেন, থশে যামানার 
উম্মতসদরও থে একই িদ্ধমতসত েংসশামধত হসত হসব। 

* ইবন রজব রহ. বসেন, মেয়াম িােনকারীরা দুস্তসর মবভক্ত:  

প্রর্ম স্তর: ওই েকে থোক, যারা আল্লাহ তা‘আোর েন্তুমষ্টর 

জনয স্বীয় িানাহার ও কামপ্রবৃমত্ত তযাগ কসর এবং জান্নাসত 

তার মবমনময় আশা কসর। মতমন থতা আল্লাহ তা‘আোর েসে 

বযবো কসরসেন ও থেন-সদন কসরসেন। আর আল্লাহ 

েৎকমথশীেসদর প্রমতদান কখনও নষ্ট কসরন না, থয তাাঁর োসর্ 

থেনসদন করসব থে কখনও আশাহত হসব না বরং েবসচসয় 

বড় ধরসনর োসভ ধনয হসব।  

* একবার রােূেুল্লাহ োল্লাল্লাহু ‘আোইমহ ওয়াোল্লাম এক 

থোকসক উসেশ কসর বেসেন:   

ُِ، ات ِقَاءًُ َشي ئًُا تَدَعَُ لَنُ  إِنَّكَُ» ُ لِلَّ  ِمن ه ُ« َخي ًرا ّللاَّ ُ آتَاكَُ إَِلَّ



 

 

‘মনশ্চয় তুমম যা মকেুই আল্লাহর তাকওয়া অবেম্বসনর কারসণ 

িমরতযাগ করসব, তার থচসয়ও উত্তম বস্তু মতমন থতামাসক প্রদান 

করসবন।’146  

এ ধরসনর মেয়াম িােনকারীর চামহদা মত আল্লাহ তা‘আো 

জান্নাসত তাসক থশ্রষ্ঠতম খাদয-িানীয় ও স্ত্রী দান করসবন।  

* আল্লাহ তা‘আো ইরশাদ কসরন:  

َهنِي ُ وا َُرب َُوٱشُۡ ك ل وا ُ﴿
: الحاقة[ ﴾ ٢٤ ٱۡلَخاِليَةُِ ٱْۡلَيَّامُِ فِي أَۡسلَۡفت مُۡ بَِما ُ اُ ُ 

٢٤ [ 

‘(বো হসব) ‘মবগত মদনেমূসহ থতামরা যা অসগ্র থপ্ররণ কসরে 

তার মবমনমসয় থতামরা তৃমপ্ত েহকাসর খাও ও িান কর।’ {েূরা 

আে-হাক্কাহ্ , আয়াত: ২৪} 

* মুজামহদ রহ. েহ আসরা অসনসক বসেন, এ আয়াত মেয়াম 

িােনকারীসদর বযািাসর নামযে হসয়সে।  

 

 আহমাদ ৫/৭৯।  



 

 

* আবু্দর রহমান ইবন োমুরা রামদয়াল্লাহু ‘আনহু বমণথত হাদীসে 

এসেসে, রােূেুল্লাহ োল্লাল্লাহু ‘আোইমহ ওয়াোল্লাম স্বসপ্ন 

থদসখসেন:  

ًَلُ َرأَي تُ وَُ » تُِ ِمنُ  َرج  ُ ِمن نَادَُ ك لََّما َعَطًشا يَل َهثُ  يأ مَّ ض  نِعَُ َحو   م 
َواه ُ« فََسقَاه ُ َرَمَضانَُ ِصيَامُ  فََجاَءه ُ ،وط ِردَُ  َوأَر 

‘আর আমম আমার উম্মসতর এক থোকসক থদখসত থিোম থে 

মিিাোয় মজহ্বা থবর কসর হাাঁিাসি। যখন থে িামন িাসনর 

জনয হাউসজর কাসে যায়, তখন তাসক থেখাসন বাধা থদয়া হয় 

এবং থে ওখান থর্সক মবতামড়ত হয়। অতঃির তার কাসে 

রমযাসনর মেয়াম এসে উিমস্থত হসো এবং তাসক িামন িান 

কমরসয় তৃপ্ত করাসো।’147  

o থহ আমার জামত! এ রমযাসন আল্লাহ তা‘আোর েসে 
(কুরআন মতোওয়াত ও নফে োোসতর মাধযসম) কর্া 
বোর মক থকউ থনই?  
তাাঁর অনুগত বান্দাসদর জনয জান্নাসত েংরমক্ষত 

থনয়ামতরামজর প্রমত আগ্রহী মক থকউ থনই?  

কমবর ভাোয় বেসত হয়:  

 

 িাবারানী িাাঁ র মু‘জামুি কাবীর গ্রসন্থ হালদসটি সংকিন কসরন, দদখুন, মাজমাউয যাওয়াসয়দ ৭/১৭৯। 

িসব হাদীসটি দুববি।  



 

 

ل كَُ ي ِردُ  َمنُ   التوانُي عنُه فل يَدعُ   ال ِجنَانُِ م 

 الق رآنُِ نورُِ إلى لُِ   اللي ظ لمةُِ في ول يَق م

 فَانُِ العَيشَُ هذا إُن   صوماًبصومُ  ول يَِصلُ 

 اْلمانُِ دارُِ في للُا    ِجوارُ  العيشُ  إنَّما

থয হসত চায় জান্নাসতর মামেক থে থযন োসড় অবসহো 

থে থযন দাাঁড়ায় রাসতর আাঁধাসর কুরআসনর আসো মনসয় 

থে থযন িযথায়ক্রসম িােন কসর মেয়াম মনশ্চয় এ জীবন 

নশ্বর  

প্রকৃত জীবন হসো আল্লাহর প্রমতসবশীসত্ব জান্নাসতর 

বাড়ীসত।  

মেয়াম িােনকারীসদর মদ্বতীয় স্তর: এমন মকেু থোক রসয়সে, 

যারা আল্লাহ বযতীত িামর্থব েব মকেু থেসড় মবরত র্াকার 

োওম িােন কসর। তারা মমস্তষ্কসক মন্দ মচন্তা থর্সক এবং 

উদরসক িূণথ খাবার মুক্ত রাসখ। মৃতুয ও মৃতুযর ির িাঁসচ-গসে 

যাবার কর্া িরণ কসর এবং আমখরাসতর উসেসশ দুমনয়ার 

থেৌন্দযথ তযাগ কসর। এমন থোসকর জনযই থতা তার রসবর 

োসর্ োক্ষাত ও তাাঁর দশথন োভ হসব প্রকৃত ‘ঈদুে মফতর’। 



 

 

কমব বসেন,  

‘মবসশে (প্রকৃত) মেয়াম িােনকারীসদর মেয়াম হসো, মজহ্বাসক 

মমর্যা বো ও অিবাদ থদয়া থর্সক মবরত রাখা।  

আল্লাহর োধক ও োমন্নসধয ধনয বযমক্তসদর মেয়াম হসো, 

অন্তরসক অনয কাসরা অনুপ্রসবশ ও তাাঁর িদথা থর্সক থহফাযত 

করা।  

o আল্লাহর িমরচয় প্রাপ্তগণসক িামর্থব জগসতর েুরময 
অট্টামেকা স্বীয় রসবর দশথসনর মবিরীসত প্রশামন্ত মদসত িাসর 
না। তাাঁর দশথন োড়া থকাসনা েণথাধারা তাসদর িমরতৃপ্ত 
করসত িাসর না। তাসদর মচন্তা-সচতনা চাওয়া-িাওয়া 
এগুসো থর্সক অসনক মহৎ।  

o থয বযমক্ত আল্লাহর আসদশ িােনাসর্থ আজ দুমনয়াসত প্রবৃমত্তর 
চামহদা থর্সক মবরত রাখার োওম িােন করসব, 
আগামীকাে জান্নাসত থে ঐেব চামহদা োভ করসব, আর 
থয বযমক্ত আল্লাহ বযতীত অির েব মকেু থর্সক মনসজসক 
মবরত রাখার োওম িােন করসব, তার ঈদ বা খুশী থতা 
থেমদন হসব থয মদন থে আল্লাহর োক্ষাত োভ করসব। 

وا ُ َكانَُ َمن﴿ ُِ ِلقَا ءَُ يَۡرج  ُِ أََجلَُ نَُّفَإُِ ٱللَّ  ٱۡلعَِليمُ  ٱلسَِّميعُ  َوه وَُ َْل ت ُ  ٱللَّ
 ]  ٥: العنكبوُت[ ُ﴾ ٥



 

 

‘সয আল্লাহর োক্ষাৎ কামনা কসর (সে থজসন রাখুক) মনশ্চয় 

আল্লাহর মনধথামরত কাে আেসব। আর মতমন েবথসশ্রাতা, 

েবথজ্ঞানী।’ {েূরা আে-‘আনকাবূত, আয়াত: ৫}  

o তাই থহ তাওবাকারীগণ! আজ প্রবৃমত্তর কামনা-বােনা থর্সক 
মবরত র্াকার মাধযসম মেয়াম িােন করুন, তাহসে 
প্রমতিােসকর োক্ষাসতর মদন ঈদুে মফতসরর আনন্দ 
উিসভাগ করসত িারসবন।148  

থহ আল্লাহ! আিনার প্রমত মনষ্ঠা েৃমষ্ট কসর আমাসদর 

অন্তরসোকসক থেৌন্দযথমমণ্ডত করুন এবং আমাসদর 

আমেগুসোসক আিনার রােূসের আনুগতয আর তাাঁর আদব 

অনুকরসণর মাধযসম  েুেমামমণ্ডত করুন।  

থহ আল্লাহ! আমাসদর আেসেযর মনদ্রা থর্সক জামগসয় মদন, 

অধঃিতন থর্সক রক্ষা করুন এবং আমাসদর অিরাধ ও 

িািরামশ ক্ষমা করুন। থহ থশ্রষ্ঠ দয়াময়! আিনার দয়ায় 

আমাসদরসক, আমাসদর মিতামাতা ও জীমবত-মৃত েকে 

মুেমেমসক ক্ষমা কসর মদন। আর োোত ও োোম বেথণ করুন 

আমাসদর নবী মুহাম্মদ, তাাঁর িমরবার-িমরজন ও েকে 

োহাবীর ওির। 

 

 ইবন রাজাব, িািাসয়ফুি মা‘আলরফ পৃ. ২৯৫, ৩০০।  



 

 

   



 

 

দ্বাদশ আের 

কুরআন মতোওয়াসতর মদ্বতীয় প্রকার 

 

েকে প্রশংো আল্লাহর জনয, মযমন অজস্র দানকারী তার জনয 

থয তাাঁর আনুগতয কসর এবং তাাঁর কাসে প্রতযাশা কসর; মযমন 

কসঠার শামস্ত প্রদানকারী থয তার মযকর থর্সক থর্সক মুখ 

মফমরসয় থনয় এবং তাাঁর অবাধযাচরণ কসর। মনজ দয়ায় মতমন 

যাসক চান মনবথামচত কসর কাসে থটসন থনন এবং দনকটয দান 

কসরন আবার মনজ ইনোসফর মভমত্তসতই মতমন যাসক চান দূসর 

থঠসে থদন ফসে তাসক থেমদসকই মফমরসয় থদন থযমদসক থে 

মফরসত চায়। মতমন নামযে কসরসেন কুরআন েৃমষ্টকুসের জনয 

রহমতস্বরূি এবং িমর্কসদর জনয আসোকবমতথকা মহসেসব, 

েুতরাং থয এসক আাঁকসড় ধরসব থে তার েসক্ষয থিৌঁেসব, আর 

থয এর েীমাসরখা অমতক্রম কসর এবং অমধকার মবনষ্ট কসর, 

থে তার দুমনয়া ও আমখরাত েবই হারায়।  

আমম তাাঁর প্রশংো কমর মতমন যত অনুগ্রহ ও দান কসরসেন 

তার ওির। তাাঁর শুকমরয়া আদায় কমর দীনী ও দুমনয়াবী েব 



 

 

থনয়ামসতর ওির। আর শুকমরয়াকারী কত অমধক োসভর 

থযাগয হয় ও কত অমধকপ্রাপ্ত হয়!  

আমম োক্ষয মদমি থয, এক আল্লাহ োড়া থকাসনা েতয ইোহ 

থনই, তাাঁর থকাসনা শরীক থনই; মতমন তাাঁর গুণাবমেসত িমরিূণথ, 

েমকক্ষতা ও োদৃশযতা থর্সক বহু উসধ্বথ। আমম আরও োক্ষয 

মদমি থয মুহাম্মদ তাাঁর বান্দা ও রােূে, যাসক মতমন েকে 

েৃমষ্টর মধয মনবথামচত ও মসনানীত কসরসেন।  

আল্লাহ োোত থিশ করুন তাাঁর ওির, তাাঁর িমরবার-

িমরনজন, োহাবী ও অনাগত েকে েুন্দর অনুোরীর ওির- 

যতমদন প্রভাত ফুসট থবর হসব এবং তার মকরণ আসোমকত 

করসব। আর যর্াযর্ োোমও তাসদর প্রমত বেথণ করুন।  

o আমার ভাইসয়রা! 
িঞ্চম আেসর আসোমচত হসয়সে থয, কুরআন মতোওয়াত দুই 

প্রকার:  

প্রর্মত: কুরআসনর শামব্দক িঠন, যার আসোচনা ইসতািূসবথ149 

করা হসয়সে।  

 

 দদখুন, পৃষ্ঠা নং  



 

 

মদ্বতীয়ত: হুকমী বা প্রাসয়ামগক িঠন অর্থাৎ কুরআসনর 

মবধানসক থতোওয়াত করা। আর তার অর্থ হসি, 

কুরআনপ্রদত্ত যাবতীয় েংবাদসক আন্তমরকভাসব মবশ্বাে করা, 

েকে আমদষ্ট মবেয় িােন ও মনমেদ্ধ মবেয় িমরতযাগ করার 

মাধযসম তার মবধানাবমেসক থমসন থনওয়া।  

বস্তুত এ প্রকারই হসি কুরআন নামযসের বৃহত্তম েক্ষয। 

থযমন,  

* আল্লাহ তা‘আো বসেন,  

بََُٰ كَُإِلَيُۡ ه ُنََُٰأَنَزلُۡ بُ ِكتََُٰ﴿ وُ  َركُ م  ل وا ُ َوِليَتَذَكَّرَُ ۦتِهَُِءايََُٰ ا ُل ِيَدَّبَّر   ٢٩ بُِبََُٰلُْۡۡلَُٱ أ و 
 ]  ٢٩: ُص[ ﴾

‘আমরা আিনার প্রমত নামযে কসরমে এক বরকতময় মকতাব, 

যাসত তারা এর আয়াতেমূহ মনসয় গভীরভাসব মচন্তা কসর এবং 

যাসত বুমদ্ধমানগণ উিসদশ গ্রহণ কসর।’ {েূরা থোয়াদ, আয়াত: 

২৯} 

এ জনয োোসফ োসেহীন রহ. কুরআন মতোওয়াসতর এ 

িদ্ধমতর উির চসে কুরআন মশক্ষা কসরসেন, এর উির মবশ্বাে 

স্থািন কসরসেন এবং মজবুত আক্বীদা-মবশ্বাসের উির মভমত্ত 



 

 

কসর এর যাবতীয় মবধানাবমেসক ইমতবাচক ধারায় বাস্তবাময়ত 

কসরসেন। আবূ আবু্দর রহমান আেেুোমী রহ. বসেন:  

 بنُ  وعبد للا عفانَُ بنُ  عثمان القرآن، ي قِرؤوننُا كانوا الذين ثَناحدَُّ
، وا إذا كانَوا هُمأنَُّ وغيرهما، مسعود  ُِ منَُ تعلَّم   عليُه للُا صلى النبي 
 ال عل م من فِيها وما يتعلَّموهُا حتُى يتجاوزوهُا لُم آياتُ  َعشرَُ وسل ُم

ًُ ملَُوالع والعلمَُ القرآنَُ فَتعلَّمنَا: قالوا وال عََمل،  . جميعا

‘উেমান ইবন আফ্ফান, আবদুল্লাহ ইবন মােউদ প্রমুখ যারা 

আমাসদরসক কুরআন মশক্ষা মদসতন তারা বসেসেন, তারা যখন 

রােূেুল্লাহ োল্লাল্লাহু ‘আোইমহ ওয়াোল্লাম থর্সক দশমট আয়াত 

মশখসতন, যতক্ষণ িযথন্ত তা ভাসোভাসব না মশখসতন ও তাসত 

থয েকে জ্ঞান ও আমে করার কর্া রসয়সে তা বাস্তবায়ণ না 

করসতন ততক্ষণ িযথন্ত োমসন অগ্রের হসতন না। তারা 

বসেন, আমরা এভাসবই কুরআন, জ্ঞান ও আমে েবই 

মশসখমে।”150  

আর এটাই হসো কুরআন মতোওয়াসতর ওই প্রকার যার ওির 

থেৌভাগয ও দুভথাগয মনভথর কসর।’ 

আল্লাহ তা‘আো বসেন, 

 

 িাফসীর ইবন জারীর আি-ত্বাবারী: ১/৮০; ইবন িাইলময়া, মাজমূ‘ ফািাওয়া: ৭/১৬৮। 



 

 

ا﴿ ن ُِي تِيَنَّك ُميَأُۡ فَإِمَّ  ١٢٣ قَىَُٰيَشُۡ َوََلُ يَِضلُُّ فَََلُ ه دَايَُ تَّبَعَُٱ فََمنُِ ُىه دُٗ م ِ
ه َُونَحُۡ ُاَضنكُٗ َمِعيَشةُٗ ۥُلَه ُ إِنَُّفَُ ِرُيِذكُۡ َعُن َرضَُأَعُۡ َوَمنُۡ  َمةُِِقيََُٰۡلُٱ مَُيَۡوُ ۥُش ر 
 ١٢٥ ابَِصيٗرُ ك نتُ  َوقَدُۡ َمىَُٰأَعُۡ تَنِيُ َحَشۡرُ ِلمَُ َرب ُِ قَالَُ ١٢٤ َمىَُٰأَعُۡ
 ِلكََُوَكذََُٰ ١٢٦ ت نَسىَُٰ مَُيَۡوُۡلُٱ ِلكََُوَكذََُٰ فَنَِسيتََهاُ  ت نَاايََُٰءَُ كَُأَتَتُۡ ِلكََُكذََُٰ قَالَُ
ُ َوأَبُۡ أََشدُُّ ِخَرةُِْۡل ُٱ َولَعَذَابُ  ُۦ َرب ِهُِ تُِايََُُٰ بُِ ِمنُ ي ؤُۡ َولَمُۡ فَُرَُأَسُۡ َمنُۡ ِزُينَجُۡ  قَىَٰ

 ]  ١٢٧  ،١٢٣: طُه[ ُ﴾ ١٢٧

‘অতঃির যখন থতামাসদর কাসে আমার িক্ষ থর্সক মহদায়াত 

আেসব, তখন থয আমার মহদায়াসতর অনুেরণ করসব থে 

মবির্গামী হসব না এবং দুভথাগাও হসব না। আর থয আমার 

িরণ থর্সক মুখ মফমরসয় থনসব, তার জনয হসব মনশ্চয় এক 

েংকুমচত জীবন এবং আমম তাসক মকয়ামত মদবসে উঠাসবা 

অন্ধ অবস্থায়। থে বেসব, ‘থহ আমার রব, থকন আিমন 

আমাসক অন্ধ অবস্থায় উঠাসেন? অর্চ আমম থতা মেোম 

দৃমষ্টশমক্ত েম্পন্ন? মতমন বেসবন, ‘এমমনভাসবই থতামার মনকট 

আমার মনদশথনাবমে এসেমেে, মকন্তু তুমম তা ভুসে মগসয়মেসে 

এবং থেভাসবই আজ থতামাসক ভুসে যাওয়া হে। আর 

এভাসবই আমম প্রমতফে দান কমর তাসক, থয বাড়াবামড় কসর 

এবং তার রসবর মনদশথনাবমেসত ঈমান আসন না। আর 

আমখরাসতর আযাব থতা অবশযই কসঠারতর ও অমধকতর 

স্থায়ী।’ {েূরা ত্ব-হা, আয়াত: ১২৩-১২৭} 



 

 

এ আয়াতেমূসহ আল্লাহ তা‘আো যা যা বণথনা কসরসেন তা 

হসো:  

- রােূেগসণর মনকট িাঠাসনা থহদায়াত অনুেরণকারীসদর 
প্রমতদান। আর থে মহান থহদায়াত হসো, আে-কুরআন। 
েসে েসে থহদায়াত মবমুখসদর শামস্তর কর্াও বণথনা 
কসরসেন। থহদায়াত অনুোরীসদর বড় প্রামপ্ত হে তারা 
ির্ভ্রষ্ট হসব না ও দুভথাগা হসব না। তাসদর থর্সক ভ্রষ্টতা 
ও দুভথাগয দূর করার অর্থ হসি তাসদর জনয দুমনয়া ও 
আসখরাসতর থেৌভাগয ও িূণথ থহদায়াত োবযস্ত করা।  

- িক্ষান্তসর অহংকারবশত কুরআন মনসদথমশত আমে 
মবমুখসদর শামস্ত হে, দুমনয়া ও আসখরাসত তারা দুভথাগা ও 
হতভাগা হওয়া। তাসদর জীবন হসব খুবই েংকীণথ।  

থে দুমনয়াসত: দুমশ্চন্তা ও অমস্থরতা তর্া েমেযা েঙু্কে অবস্থায় 

র্াকসব। তার থকাসনা মবশুদ্ধ আকীদা থনই, থনই থকাসনা েৎ 

আমে।  

﴿ُ
لََٰ   ]  ١٧٩: اَلعراف[ ُ﴾ِفل ونَُغََُٰۡلُٱ ه مُ  ئِكَُلََٰ ُوُ أ ُ أََضلُُّ  ه مُۡ بَلُۡ مُِعََُٰنُْۡۡلَُُٱكَُ ئِكَُأ و 

‘তারা চতুষ্পদ জন্তুর মত; বরং তারা অমধক ির্ভ্রষ্ট। তারাই 

হসি গাসফে।’ {েূরা আে-‘আরাফ, আয়াত: ১৭৯} 



 

 

আর থে কবসর: র্াকসব েংকীণথ অবস্থায়। তার কবর হসব 

েংকুমচত। এমনমক তার এক িাাঁজসরর হাড় অনয িাাঁজসর মমসে 

যাসব। আর থে হাশসরর মদন হসব অন্ধ, ফসে মকেুই থদখসত 

িাসব না।  

ه مَُۡونَحُۡ﴿ وِهِهمُۡ َعلَىَُٰ َمةُِِقيََُٰۡلُٱ مَُيَۡوُ ش ر  ج  أُۡ اُ َوص م ُٗ امَُٗوب كُۡ ُايُٗع مُۡ و  مَُۡوىَُٰمَّ  ه 
مُۡنََُِٰزدُۡ َخبَۡتُ ك لََّما َجَهنَّم ُ   ]  ٩٧: اَلسراء[ ﴾ ٩٧ اَسِعيٗرُ ه 

‘আর আমম মকয়ামসতর মদসন তাসদরসক একত্র করব উিুড় 

কসর, অন্ধ, মূক ও বমধর অবস্থায়। তাসদর আশ্রয়স্থে 

জাহান্নাম; যখনই তা মনসস্তজ হসব তখনই আমম তাসদর জনয 

আগুন বামড়সয় থদব।’ {েূরা বানী ইেরাঈে, আয়াত: ৯৭}  

তারা থযসহতু দুমনয়াসত েসতযর বযািাসর অন্ধ, েতয শ্রবণ থর্সক 

বমধর ও েতয বো থর্সক মবরত মেে, আর তারা বেত: 

ُا أَِكنَّةُ  فِيُ  نَُاق ل وب ُ﴿ مَّ  نِكََُوبَيُۡ نَُانُِبَيُۡ َوِمنُ  ر َُوقُۡ َءاذَانِنَُا َوفِيُ  هُِإِلَيُۡ ع ونَا ُتَدُۡ م ِ
 ]  ٥: فصلُت[ ﴾ِحَجاب ُ

‘আিমন আমাসদরসক যার প্রমত আহ্বান করসেন থে মবেসয় 

আমাসদর অন্তরেমূহ আিামদত, আমাসদর কাসনর মসধয 

রসয়সে বমধরতা আর আিনার ও আমাসদর মসধয রসয়সে 

অন্তরায়।’ {েূরা ফুেমেোত, আয়াত: ৫} থেসহতু আল্লাহ 



 

 

তা‘আো আমখরাসত তাসদরসক থেরূি প্রমতদানই থদসবন 

থযরূি তারা দুমনয়াসত কসরমেে। আর আল্লাহ তাসদরসক 

ওইভাসব ধ্বংে করসবন, থযভাসব তারা আল্লাহর শরীয়তসক 

ধ্বংে কসরসে।  

 ِلكََُكذََُٰ قَالَُ ١٢٥ ابَِصيٗرُ تُ ك ن َوقَدُۡ َمىَُٰأَعُۡ تَنِيُ َحَشۡرُ ِلمَُ َرب ُِ قَالَُ﴿
 ]  ١٢٦  ،١٢٥: طه[ ﴾ ١٢٦ ت نَسىَُٰ مَُيَۡوُۡلُٱ ِلكََُوَكذََُٰ فَنَِسيتََهاُ  ت نَاَءايََُٰ كَُأَتَتُۡ

‘থে বেসব, ‘থহ আমার রব, থকন আিমন আমাসক অন্ধ অবস্থায় 

উঠাসেন? অর্চ আমম থতা মেোম দৃমষ্টশমক্ত েম্পন্ন? মতমন 

বেসবন, ‘এমমনভাসবই থতামার মনকট আমার মনদশথনাবেী 

এসেমেে, মকন্তু তুমম তা ভুসে মগসয়মেসে এবং থেভাসবই আজ 

থতামাসক ভুসে যাওয়া হে।’ {েূরা ত্ব হা, আয়াত: ১২৫-১২৬}  

 ]  ٢٦: النبا[ ﴾ ٢٦ ِوفَاقًُا ءَُٗجَزا ُ ﴿

‘উিযুক্ত প্রমতফেস্বরূি।’ {েূরা আন-নাবা’, আয়াত: ২৬} 

ُ اتُُِ لسَّي ُِٱ َعِمل وا ُ ينَُلَّذُِٱ َزىي جُۡ فَََلُ لسَّي ِئَةُِٱبُِ ءََُجا ُ َوَمُن﴿  َكان وا ُ َمُا إَِلَّ
 ]٨٤: القصُص[ ﴾َمل ونَُيَعُۡ

‘আর থকউ িাি মনসয় আেসে তসব যারা মন্দকমথ কসরসে 

তাসদর শুধু তারই প্রমতদান থদওয়া হসব যা তারা কসরসে।’ 

{েূরা আে-ক্বাোে, আয়াত: ৮৪} 



 

 

* েহীহ বুখারীসত োমুরা ইবন জুনদুব রামদয়াল্লাহু আনহু 

থর্সক বমণথত, রােূেুল্লাহ োল্লাল্লাহু ‘আোইমহ ওয়াোল্লাম যখন 

থকাসনা োোত আদায় করসতন (অনয বণথনায় এসেসে, যখন 

ফজসরর োোত আদায় করসতন) তখন মতমন আমাসদর মদসক 

মুখ কসর বেসতন এবং মজজ্ঞাো করসতন, 

يَا؟« اللَّي لَةَُ ِمن ك مُ  َرأَى َمنُ » ؤ  : فَيَق ولُ  َها،قَصَُّ أََحد ُ َرأَى فَإِنُ : قَالَُ ر 

ًما فََسأَلَنَا ّللاَّ « َشاءَُ َما» يَا؟ُ« ن ك مُ مُِ أََحد ُ َرأَى َهلُ »: فَقَالَُ يَو  ؤ  : ق ل نَا ر 

لَي نُِ اللَّي لَةَُ َرأَي تُ  لَِكن ُِي»: قَالَُ َلَ،  )وفيه الحديُث فساق( أَتَيَانُِي َرج 
لُ  َعلَُى أَتَي نَُا َحتَُّى فَان َطلَق نَا َطِجع ، َرج   َعلَي هُِ قَائِمُ  آَخرُ  إِذَاوَُ م ض 
َرة ، ِوُي ه وَُ َوإِذَا بَِصخ  َرةُِ يَه  دَه ُ َرأ َسه ، فَيَث لَغُ  ِلَرأ ِسهُِ بِالصَّخ   فَيَتَدَه 
ذ ه ، الَحَجرَُ فَيَت بَعُ  ه نَا، َها الَحَجرُ  ِجعُ  فََلَُ فَيَأ خ   يَِصحَُّ َحتَُّى إِلَي هُِ يَر 
ةَُ فَعَلَُ َمُا ِمث لَُ بِهُِ فَيَف عَلُ  هُِيُ َعلَُ يَع ود ُ ث مَُّ َكاَنُ، َكَمُا َرأ س ه ُ  الَمرَّ
َما ق ل تُ : " قَالَُ «اْل ولَى ُِ َحانَُس بُ : لَه  : ِلُي قَاَلَُ: " قَالَُ"  َهذَا؟ َما ّللاَّ

ُا )وفيه الحديُث فذكر( " ان َطِلقُ  ان َطِلقُِ لُ  أَمَّ ج  لُ  الرَّ  أَتَي تَُ الَِّذي اْلَوَّ
لُ  فَإِنَّه ُ ِر،بِالَحجَُ َرأ س ه ُ ي ث لَغُ  َعلَي هُِ ج  ذ ُ الرَّ آنَُ يَأ خ  ه ُ الق ر  ف ض   َويَنَامُ  فَيَر 
 «....ت وبَِة،الَمكُ  الصََّلَةُِ َعنُِ

‘থতামাসদর থকউ মক আজ রাসত থকাসনা স্বপ্ন থদসখে? 

বণথনাকারী বসেন, যমদ থকউ থদখত তাহসে বণথনা করত। 

তখন রােূেুল্লাহ োল্লাল্লাহু ‘আোইমহ ওয়াোল্লাম বেসতন, 

মাশাআল্লাহ। এরূি মতমন একমদন আমাসদর মজজ্ঞাো করসেন, 



 

 

থতামাসদর মসধয থকউ মক আজ রাসত থকাসনা স্বপ্ন থদসখে? 

আমরা বেোম না। তখন মতমন বেসেন, আজ রাসত আমম 

স্বপ্ন থদখোম, দু’জন থোক আমার মনকট এে (তারির মতমন 

দুই বযমক্তর মববরণ মদসেন অতঃির হাদীসে এসেসে), আমরা 

চেসত চেসত একজন শাময়ত বযমক্তর কাসে থিৌঁেোম, থেখাসন 

এক বযমক্তসক িার্র হাসত তার মশয়সর দাাঁড়াসনা থদখসত 

থিোম। যখন থে ওই িার্রমট শাময়ত বযমক্তর মার্ায় মনসক্ষি 

কসর, তখন িার্রমট তার মার্া চূণথ-মবচূণথ কসর দূসর মেটসক 

যায়। িুনরায় িার্রমট মনসয় আোর িূসবথই তার মার্ামট আবার 

িূসবথর নযায় হসয় যায়। অতঃির থে তার মনকট মফসর এসে 

িূসবথর নযায় একই আচরণ কসর। আমম আশ্চযথ হসয় মজজ্ঞাো 

করোম, এটা কী? তারা দু’জন বেে, োমসন অগ্রের থহান। 

(মতমন হাদীেমট বণথনা করসেন, তাসত রসয়সে) থয থোকমটর 

মনকট আমম এসেমেোম এং যার মার্া িার্র মদসয় চূণথ-মবচূণথ 

করা হমিে, থে কুরআন মশক্ষা কসরসে, অর্চ থে অনুযায়ী 

আমে কসর মন। আর থে ফরয োোত আদায় না কসর ঘুমমসয় 

থযসতা।’151 

 

 বুখারী: ১৩৮৬ ও ৭০৪৭। উপসরাি বর্বনাটিসি দু’টি হাদীসসর সমন্বয় রসয়সে। [সম্পাদক]  



 

 

* অনুরূিভাসব ইবন আব্বাে রামদয়াল্লাহু ‘আনহুমা থর্সক 

বমণথত, রােূেুল্লাহ োল্লাল্লাহু ‘আোইমহ ওয়াোল্লাম মবদায় হসজর 

ভােসণ জনতার উসেসশ বসেন: 

َُ الشَّي َطانُ  يَئِسَُ قَدُ » ِضك مُ  ي ع بَدَُ نُ بِأ  فِيَمُا ي َطاَعُ أَنُ  َرِضيَُ ِكنَّه َُولَُ بِأَر 
ا ذَِلكَُ ِسَوى ونَُت حَُ ِممَّ َماِلك مُ  ِمنُ  اقِر  وا ، أَع  ذَر   إِن ُِي النَّاسُ  أَيَُّها يَا فَاح 
ت مُ  إِنُِ َمُا فِيك مُ  تََرك تُ  قَدُ  تََصم   َوس نَّةَُ للاُِ ابَُِكتَُ أَبَدًُا تَِضلُّوُا فَلَنُ  بِهُِ اع 
 «نَبِي ِهُِ

‘মনশ্চয় শয়তান থতামাসদর ভূখসণ্ড (মক্কা-মদীনায়) তার ইবাদত 

করার বযািাসর মনরাশ হসয়সে। তসব থে এটুকুসতই েন্তুষ্ট 

র্াকসব থয থতামরা তুি মসন কসর তার ইবাদত োড়াও এমন 

মকেু কাজ করসব যাসত তার অনুেরণ হসয় যাসব। েুতরাং 

শয়তাসনর বযািাসর থতামরা োবধান হও। থহ মানুে েকে! 

আমম থতামাসদর মাসে এমন বস্তু থরসখ যামি, যমদ তা আাঁকসড় 

ধর, তাহসে থতামরা কখনও ির্ভ্রষ্ট হসব না। তা হসো: 

আল্লাহর মকতাব এব তাাঁর নবী োল্লাল্লাহু ‘আোইমহ 

ওয়াোল্লাসমর েুন্নাহ।”152 

 

 হালকম: ৩/১০৯, ১৪৮। ৩১৮, সহীহ সূসত্র বলর্বি।  



 

 

* ‘আমর ইবন শু‘আইব তার বাবা থর্সক, তার বাবা তার দাদা 

থর্সক বণথনা কসরন, রােূেুল্লাহ োল্লাল্লাহু ‘আোইমহ ওয়াোল্লাম 

বসেসেন: 

آنُ  ي َمثَّلُ » مَُ ال ق ر  تَُى ًَل،َرجُ  ال ِقيَاَمةُِ يَو  لُِ فَي ؤ  ج   فََخالَفَُ َحَملَه ُ قَدُ  بِالرَّ
َره ، ًمُا فَيَتََمثَّلُ  أَم  ل تَه ُ َرب ُِ يَُا: فَيَق ولُ  لَه ُ َخص   َحاِملُ  فََشرُُّ إِيَّايَُ َحمَّ
د وِدي، تَعَدَّى  َطاَعتِيُ، َوتََركَُ َمع ِصيَتِي، َوَرِكبَُ فََرائِِضي، َضيَّعَُوَُ ح 
َججُِ ي هَُِعلَُ يَق ِذفُ  يََزالُ  فََما ح 

ذ ُ بِهُِ فََشأ ن كَُ: ي قَالَُ َحتَُّى بِال   فََمُا بِيَِدِه، فَيَأ خ 
ِسل ه ُ  «النَّارُِ فِي َمن ِخِرهُِ َعلَُى يَك بَّه ُ َحتَُّى ي ر 

‘মকয়ামসতর মদন কুরআনসক এক বযমক্তর আকার থদয়া হসব। 

অতঃির একজন থোসকর োমসন তাসক উিমস্থত করা হসব। 

থে কুরআন বহণ কসরমেে ও তার মনসদথশ েঙ্ঘন কসরমেে। 

তখন কুরআনসক তার মবরুসদ্ধ বাদী মহসেসব দাাঁড় করাসনা 

হসব। তখন কুরআন বেসব, থহ আমার প্রভু! আিমন তাসক 

আমার বহনকারী বমনসয়মেসেন, অর্চ থে কতইনা মনকৃষ্ট 

বহনকারী মেে। থে আমার েীমােঙ্ঘন কসরসে, আমার 

ফরযেমূহ নষ্ট কসরসে ও আমার নাফরমামন কসরসে এবং 

আনুগতয িমরতযাগ কসরসে। কুরআন অনবরত তার মররুসদ্ধ 

প্রমাণ থিশ কসর তাসক োমিত করসতই র্াকসব। িমরসশসে 

তাসক বো হসব, থতামার বযািাসর কুরআসনর এ অমভসযাগ। 



 

 

তখন কুরআন তাসক আিন হাসত ধসর মনসয় অধঃমুখী কসর 

জাহান্নাসম মনসক্ষি করসব।’153 

* েহীহ মুেমেসম আবূ মাসেক আশআরী রামদয়াল্লাহু ‘আনহু 

থর্সক বমণথত, রােূেুল্লাহ োল্লাল্লাহু আোইমহ ওয়াোল্লাম বসেন,  

آنُ » ال ق ر  ة ُ ََ جَّ  .« َعلَي كَُ أَوُ  لَكَُ ح 

‘কুরআন থতামার িসক্ষ অর্বা মবিসক্ষ দেীে হসব।’154 

* অনুরূি ‘আবদুল্লাহ ইবন মােউদ রামদয়াল্লাহ আনহু বসেন,  

آنُ » ُ، َشافِعُ  ال ق ر  َشفَّع   َجعَلَه ُ َوَمنُ  ال َجنَِّةُ، إِلَُى قَادَه ُ َماَمه ُأ َجعَلَه ُ فََمنُ  م 
ِرهُِ َخل فَُ  النَّاِرُ« إِلَى قَادَه ُ َظه 

‘কুরআন এমন েুিামরশকারী যার েুিামরশ গ্রহণ করা হসব। 

থয বযমক্ত কুরআনসক েমু্মসখ রাখসব, কুরআন তাসক জান্নাসতর 

মদসক মনসয় যাসব। আর থয কুরআনসক থিেসন রাখসব, 

কুরআন তাসক তামড়সয় জাহান্নাসমর মদসক মনসয় যাসব।’155 

 

 ইবন আবী শায়বা: ৬/১২৯, নং ৩০০৪৪। অনুরূপ আবু নু‘আইম িার লহিইয়া গ্রসন্থ ২/২২০। আর 

হাইসামী িার মাজমা‘উয যাওয়াসয়দ ৭/১৬১ গ্রসন্থ দসটা উসল্লখ কসরসেন।  

 মুসলিম: ২২৩।  

  ইবন আবী শায়বা: ৬/১৩১, নং ৩০০৫৪। িসব এ মওকুফ হাদীসটি সহীহ সনসদ সহীহ ইবন লহব্বান 

ও অনযানয হাদীস গ্রসন্থ জাসবর রা. দথসক বলর্বি হসয়সে। [সম্পাদক]  



 

 

েুতরাং থহ বযমক্ত! কুরআন যার মবিসক্ষ বাদী মহোসব দাাঁড়াসব, 

মকভাসব তুমম থতামার িসক্ষ তার েুিামরসশর আশা কর? ওই 

থোসকর জনয আফসোে! যার েুিামরশকারী মবচার মদবসে তার 

মবিসক্ষ বাদী হসয় যাসব।  

o আল্লাহর বান্দাগণ! এটা আল্লাহর মকতাব, যা আিনাসদর 
োমসন মতোওয়াত কসর থশানাসনা হসি। এটা ওই 
কুরআন, যমদ তা থকাসনা িাহাসড়র উির নামযে হত 
তাহসে থদখসতন তা ভসয় র্রর্র কসর কাাঁিসে। তদযমি 
থকাসনা কান শুনসে না, থকাসনা থচাখ কাাঁদসে না, থকাসনা 
অন্তর ভীত হসি না। কুরআসনর মনসদথশসকও থতা িােন 
করা হসি না থয থেটার মবমনমসয় তার েুিামরসশর আশা 
করা যাসব। হৃদয়েমূহ তাকওয়াশূনয জনমানবহীন 
মরুভূমমতুেয, যাসত িাসির কামেমা স্তুিাকাসর জমড়সয় 
আসে। ফসে থে না িায় থদখসত আর না শুনসত।  

o আমাসদর োমসন কত আয়াত িড়া হসি, অর্চ আমাসদর 
হৃদয় িার্সরর মত মকংবা এর থচসয়ও থবমশ কমঠন। আর 
আমাসদর োমসন কত রমযান মাে এসে চসে থগসে, অর্চ 
আমাসদর অবস্থা হতভাগযসদর মতই রসয়ই থগসে। না 
থকাসনা যুবক অসশাভন কামনা থর্সক মবরত হসি। না 
থকাসনা বৃদ্ধ মন্দ কাজ িমরহার কসর থনককারসদর 
অন্তভুথক্ত হসি। ওই েম্প্রদাসয়র তুেনায় আমরা থকার্ায় 



 

 

আমে, যারা আল্লাহর িসর্ আহ্বানকারীর িাক থশানা মাত্রই 
োড়া মদত? আর যখন তাসদর োমসন কুরআসনর আয়াত 
িাঠ করা হসতা, তাসদর অন্তরাত্মা থকাঁসি উঠত? তারাই 
ওই থোক যাসদর ওির আল্লাহ তা‘আো অনুগ্রহ কসরসেন, 
তারা আল্লাহর হক মচনসত থিসরসে। ফসে তারা স্বিতা 
অবেম্বন করসত েক্ষম হসয়সে।  

* আবদুল্লাহ ইবন মােউদ রামদয়াল্লাহু ‘আনহু বেসতন: 

آنُِ ِلقَاِرئُِ يَن بَِغُي» وَن، النَّاسُ  إِذَا بِلَي ِلهُِ ي ع َرفَُ أَنُ  ال ق ر   َوبِنََهاِرهُِ نَائِم 
وَن، النَّاسُ  إِذَا ف ِطر  َحك وَن، النَّاسُ  إِذَا َوبِب َكائِهُِ م   إِذَُا َوبَِوَرِعهُِ يَض 

ِلط وَن، النَّاسُ  تِهُِ يَخ  ش وِعهُِ يَخ وض وَنُ، النَّاسُ  إِذَا َوبَِصم   اإِذَُ َوبِخ 
تَال ونَُ النَّاسُ   يفرحونُ« الناسُ  إذا وبحزنُه يَخ 

‘কুরআন মতোওয়াতকারীর উমচৎ তাসক থযন থচনা যায় তার 

রাসত (োোসত) যখন মানুে ঘুমমসয় র্াসক। তার মদসন 

(োওসম) যখন মানুে খাওয়া-দাওয়া কসর। তার ক্রন্দসন, যখন 

মানুে হাসে। তার তাকওয়ায়, যখন মানুে ভাসো-মন্দ মমমশসয় 

থফসে। তার নীরবতায়, যখন মানুে খারাি মকেু মকংবা 

িরমনন্দায় মেপ্ত র্াসক। তার মবনয় ও নম্রতায়, যখন মানুে 

অহংকার কসর। তার মচন্তা ও থিসরশানীসত, যখন মানুে 

হইহুসল্লাড় কসর।156  

 

 ইবন রাজাব, িািাসয়ফুি মা‘আলরফ পৃ. ৩২১।  



 

 

কমবর ভাোয়:  

১। থহ আত্মা! থনককার থোকজন েফেকাম হসয়সে তাকওয়ার 

মাধযসম। তারা েতয থদসখসে অর্চ আমার হৃদয় অন্ধ।  

২। তাসদর থেৌন্দযথ কতই না থবমশ থয, রাত তাসদর থঢসক 

থফসেসে অর্চ তরকারামজর আসোর ওির তাসদর আসো 

প্রধানয থিসয়সে।  

৩। তারা রাসত মধুর েুসর মযমকর কসরসে। মূেত তাসদর 

জীবন মযমকসরর মাধযসম ধনয হসয়সে।  

৪। মযমকসরর জনয তাসদর অন্তর েবথদাই প্রস্তুত হসয় আসে। 

তাসদর থচাসখর িামন থযন েুেমিত মমন-মুক্তা।  

৫। স্বীয় আসোয় তাসদর রাসতর থশোংশ আসোমকত হসয়সে, 

আর ক্ষমা োভই হসো উত্তম থেৌভাগয।  

৬। তারা অনর্থক কাজ থর্সক মনসজসদর মেয়ামসক মুক্ত 

থরসখসে এবং মবনয়ী হসয় রাসত মযমকসর মি থর্সকসে।  

৭। মধক থহ আত্মা! িা ফেসক যাবার িূসবথ তুমম মক তা োসভর 

জনয জাগ্রত হসব না?  



 

 

৮। কামনা বােনায় থকসটসে অতীত, তাই েময় র্াকসত দ্বীন 

আাঁকসড় ধর ও েুসযাগ গ্রহণ কর।157 

o মপ্রয় ভাইেকে! েময় থশে হওয়ার িূসবথই কুরআনসক 
থহফয করুন এবং নাফরমানী ও েীমােঙ্ঘন থর্সক তার 
মবধানেমূসহর েীমাসরখা থহফাযত করুন। থজসন রাখুন, 
কুরআন আিনাসদর িসক্ষ বা মবিসক্ষ আল্লাহর দরবাসর 
োক্ষয থদসব। কুরআন অবতীসণথর শুকমরয়া এটা নয় থয, 
তার প্রমত অবসহো প্রদশথন করব। আল্লাহর মবধানেমূসহর 
েম্মান এটা নয় থয, এগুসোসক উিহাে করব। 

سُ ٱ َمعَُ تُ تََّخذُُۡٱ تَنِيلَيُۡيََُٰ يَق ولُ  هُِيَدَيُۡ َعلَىَُٰ لظَّاِلمُ ٱ يَعَضُُّ مََُويَۡوُ﴿  ولُِلرَّ
 َعنُِ أََضلَّنُِي لَّقَدُۡ ٢٨ َخِليَٗلُ ف ََلنًُا أَتَِّخذُۡ لَمُۡ تَنُِيلَيُۡ لَتَىََُٰويُۡيََُٰ ٢٧ َسبِيَٗلُ

كُۡٱ  َوقَالَُ ٢٩ ذ وَٗلُخَُ نُِنَسَُِٰلۡۡلُِ نُ َطَُٰلشَّيُۡٱ َوَكانَُ َءنِيُهَجا ُ إِذُۡ دَُبَعُۡ رُِلذ ِ
س ولُ ٱ وٗرَُمهُۡ َءانَُق ۡرُۡلُٱ ذَاَهَُٰ تََّخذ وا ُٱ ِمُيقَۡوُ إِنَُّ َرب ُِيََُٰ لرَّ  ِلكََُوَكذََُٰ ٣٠ ُاج 

نَُ اَعد و ُٗ نَبِي  ُ ِلك ل ُِ نَاَجعَلُۡ جُۡۡلُٱ م ِ  ُاَونَِصيٗرُ اَهاِديُٗ بَِرب ِكَُ َوَكفَىَُٰ ِرِميَنُهم 
 ]  31  ،٢7: الفرقان[ ﴾ ٣١

‘আর থেমদন যামেম মনসজর হাত দুসটা কামমড়সয় বেসব, ‘হায়, 

আমম যমদ রােূসের োসর্ থকাসনা ির্ অবেম্বন করতাম! ‘হায় 

আমার দুসভথাগ, আমম যমদ অমুকসক বনু্ধরূসি গ্রহণ না 

করতাম। অবশযই থে থতা আমাসক উিসদশবাণী (কুরআন) 

 

 এ কলবিাসমূহ ইবন রাজাব এর গ্রন্থ িািাসয়ফুি মা‘আলরফ দথসক দনওয়া হসয়সে। পৃ. ৩২৩, ৩২৪। 

ঈষৎ পলরবলিব ি।  



 

 

থর্সক মবভ্রান্ত কসরমেে, আমার কাসে তা আোর ির। আর 

শয়তান থতা মানুসের জনয চরম প্রতারক। আর রােূে বেসব, 

‘থহ আমার রব, মনশ্চয় আমার কওম এ কুরআনসক িমরতযাজয 

গণয কসরসে। আর এভাসবই আমম প্রসতযক নবীর জনয 

অিরাধীসদর মধয থর্সক শত্রু বামনসয়মে। আর ির্প্রদশথক ও 

োহাযযকারী মহসেসব থতামার রবই যসর্ষ্ট।’ {েূরা আে-

ফুরকান, আয়াত: ২৭-৩১} 

থহ আল্লাহ! আমাসদর যর্াযর্ভাসব কুরআন মতোওয়াসতর 

েুসযাগ মদন। আমাসদরসক তাসদর অন্তভুথক্ত করুন, যারা এর 

মাধযসম েফেতা ও থেৌভাগয অজথন কসরসে।  

থহ আল্লাহ! আমাসদর থতৌমফক মদন কুরআসনর অর্থ ও শব্দ 

বুসে তা প্রমতষ্ঠাকারী হওয়ার, তার েীমাসরখার থহফাযতকারী 

ও তার যর্াযর্ েম্মাসনর থখয়ােকারী হওয়ার।  

থহ আল্লাহ আমাসদর কুরআসনর গভীর জ্ঞানী করুন, যারা হসব 

কুরআসনর েুস্পষ্ট ও অস্পষ্ট আয়াতেমূসহ মবশ্বােী, তার 

েংবাদ েতযায়নকারী এবং হুকুমেমূহ বাস্তবায়নকারী। থহ 

রহমসতর আাঁধার, আিন রহমসত আমাসদর, আমাসদর মিতা-

মাতা ও েকে মুেমেমসক ক্ষমা কসর মদন।  



 

 

আর োোত ও োোম বেথণ করুন, আমাসদর নবী মুহাম্মাদ 

োল্লাল্লাহু আোইমহ ওয়াোল্লাম, তাাঁর িমরবারবগথ ও 

োহাবীগসণর ওির।  



 

 

ত্রসয়াদশ আের 

কুরআন মতোওয়াসতর আদব 

 

েকে প্রশংো আল্লাহর জনয, যার কুদরসতর োমসন প্রমতমট 

বান্দা মবনীত হয়; যার মাহাসত্মযর কাসে প্রমতমট রুকু-

মেজদাকারী মবগমেত হয়; যার মুনাজাসতর স্বাদ গ্রহসণর জনয 

তাহািুদগুযার থজসগ র্াসক এবং মবমনদ্র রজনী যািন কসর; 

যার থনকীর প্রতযাশায় মুজামহদ মনসজর জীবন বযয় কসর এবং 

প্রসচষ্টা চাোয়।  িমবত্র েত্তা মতমন, মযমন এমন কর্া বসেন যা 

েৃমষ্টকুসের কর্ার েসে তুেনা থর্সক উসধ্বথ ও বহুদূসর; তাাঁর 

কর্ার মসধয অনযতম হসি তাাঁর নবীর ওির অবতীণথকৃত 

মকতাব, যা আমরা মদনরাত িমড় ও বারবার আওড়াই। বারবার 

িড়ায় তা িুরসনা হয় না, মবরমক্ত আসে না আর যাসক কখনও 

অগ্রহণসযাগয বসে উমড়সয়ও থদওয়া যায় না। আমম তাাঁর প্রশংো 

কমর এমন বযমক্তর নযায় থয তাাঁর দুয়াসর অবস্থাসনর প্রতযাশা 

কসর থকাসনারূি মবতাড়সনর শংকা োড়াই।  

আর আমম োক্ষয থদই থয একমাত্র আল্লাহ োড়া থকাসনা েতয 

ইোহ থনই, তাাঁর থকাসনা শরীক থনই- ওই বযমক্তর োক্ষয থয 



 

 

আল্লাহর প্রমত মনষ্ঠ এবং তাাঁর অনুগত বান্দা। আমম আরও 

োক্ষয থদই থয মুহাম্মদ আল্লাহর বান্দা ও তাাঁর রােূে, মযমন 

ইবাদসতর দাময়ত্ব িােন কসরসেন এবং িাসর্য় েংগ্রহ 

কসরসেন।  

আল্লাহ োোত বেথণ করুন তাাঁর ওির; তাাঁর েেী আবূ বকর 

মেেীসকর ওির, যার শত্রুসদর অন্তর অমনঃসশে ক্ষসত িূণথ 

হসয়সে; ‘উমসরর ওির, মযমন অমবরাম ইেোসমর শমক্ত বৃমদ্ধ 

কসরসেন; উেমাসনর ওির, মযমন মনঃশঙ্ক মচসত্ত শাহাদাসতর 

থিয়াোয় চুমুক মদসয়সেন; আেীর ওির, মযমন আিন তসোয়ার 

মদসয় মবরামহীন কাসফরসদর থক্ষত মনমূে কসরসেন। আর 

রােূসের েকে িমরবার-িমরজন ও োহাবীর ওির, 

অনন্তকােবযািী মবরামহীন। আর মতমন তাসদর উির যর্াযর্ 

োোমও থিশ করুন।    

o আমার ভাইসয়রা! এই থয কুরআন, যা আিনাসদর কাসে 
আসে, আিনারা মতোওয়াত করসেন, শুনসেন, মুখস্থ 
করসেন এবং মেমিবদ্ধ করসেন, তা আিনাসদর রব ও 
েৃমষ্টকুসের রব ও িূবথবতথী-িরবতথীসদর মা‘বুসদর বাণী; এটা 
তাাঁর েুদৃঢ় রমশ, তাাঁর েরে ির্মনসদথশ, বরকতময় 
উিসদশবাণী ও েুস্পষ্ট নূর। মহান আল্লাহর েম্মান ও 
মাহাসত্মর োসর্ থযভাসব মানায় থেভাসব আল্লাহু তা‘আো এ 



 

 

কুরআন দ্বারা বাস্তমবকই কর্া বসেসেন। মতমন কুরআনসক 
দনকটযশীে েম্মামনত থফসরশতাসদর একজন মজব্রাইে 
আমীসনর মনকট থপ্ররণ কসরসেন। মতমন এরির এ কুরআন 
মনসয় মুহাম্মদ োল্লাল্লাহু ‘আোইমহ ওোল্লাসমর হৃদসয় নামযে 
কসরসেন। যাসত মতমন েুষ্পষ্ট আরবী ভাোয় মানুেসক 
েতকথকারীসদর অন্তভুথু্ক্ত হসত িাসরন। আল্লাহ তা‘আো বড় 
বড় মবসশেসণ কুরআনসক মবসশোময়ত কসরসেন যাসত 
আিনারা কুরআসনর যর্াযর্ মযথাদা ও েম্মান করসত 
িাসরন। থযমন,  

* আল্লাহ তা‘আো বসেসেন,  

تُ  ل ِلنَّاِسُ ه ٗدى ٱۡلق ۡرَءانُ  فِيهُِ أ نِزلَُ ٱلَِّذيُ  َرَمَضانَُ َشۡهرُ ﴿  نَُم ُِ َوبَي ِنََٰ
دَىَُٰ  ]  ١٨٥: البقرة[ ُ﴾ َوٱۡلف ۡرقَاِنُ  ٱۡله 

‘রমযান মাে যাসত নামযে হসয়সে আে-কুরআন, যা মানুসের 

জনয থহদায়াত ও েুস্পষ্ট মদক মনসদথশনা এবং হক ও বামতসের 

মসধয িার্থকযকারী।’ {েূরা আে-বাকারা, আয়াত: ১৮৫} 

ِلكَُ ﴿ تُِ ِمنَُ َعلَۡيكَُ نَۡتل وه ُ ذََٰ كُۡ ٱْۡل يََٰ : عمران ال[ ﴾ ٥٨ ٱۡلَحِكيمُِ رَُِوٱلذ ِ

٥٨  [ 



 

 

* ‘এমট আমরা আিনার উির মতোওয়াত করমে, আয়াতেমূহ 

ও প্রজ্ঞািূণথ উিসদশ থর্সক।’ {েূরা আসে ইমরান, আয়াত: 

৫৮}  

نُ  َجا َءك م قَدُۡ ٱلنَّاسُ  يََٰ أَيَُّهُا﴿ ن ب ۡرَهَٰ ب ِك مُۡ م ِ بِيٗنُا ن وٗرُا إِلَۡيك مُۡ َوأَنَزۡلنَا ُ رَّ  مُّ
 ]  ١٧٤: النساء[ ﴾١٧٤

* ‘সহ মানুে! অবশযই থতামাসদর মনকট থতামাসদর রসবর িক্ষ 

থর্সক দেীে এসেসে আর আমরা থতামাসদর মনকট েুস্পষ্ট নূর 

নামযে কসরমে।’ {েূরা আন-মনো, আয়াত: ১৭৪}  

نَُ َجا َءك ُم قَدُۡ﴿ ُِ م ِ ب ُ ن ور ُ ٱللَّ بِينُ  َوِكتََٰ  ٱتَّبَعَُ َمنُِ ٱللَّ ُ بِهُِ يَۡهِدُي ١٥ مُّ
نَه ُ مُِ س ب لَُ ۥُِرۡضَوَٰ  ]  ١٦  ،١٥: دةالماُئ[ ﴾ ٱلسَّلََٰ

* ‘অবশযই আল্লাহর িক্ষ থর্সক থতামাসদর মনকট নূর ও 

েুস্পষ্ট গ্রন্থ এসেসে। এর মাধযসম আল্লাহ থহদায়াত দান 

করসবন তর্া শামন্তর ির্ জান্নাসতর মদসক ির্মনসদথশ করসবন- 

তাসক থয আল্লাহর েন্তুমষ্টর অনুেরণ কসর।’ {েূরা আে-

মাময়দা, আয়াত: ১৫-১৬}  

ذَا َكانَُ َوَما﴿ ُِ د ونُِ ِمُن ي ۡفتََرىَُٰ أَُن ٱۡلق ۡرَءانُ  َهَٰ ِكن ٱللَّ  ٱلَِّذُي ۡصِديقَُتَُ َولََٰ
بُِ َوتَۡفِصيلَُ يَدَۡيهُِ بَۡينَُ ب ُِ ِمن فِيهُِ َرۡيبَُ ََلُ ٱۡلِكتََٰ لَِمينَُ رَّ  ُ﴾ ٣٧ ٱۡلعََٰ
 ]  ٣٧: يونس[



 

 

* আর এ কুরআন আল্লাহ্ োড়া অনয কাসরা রচনা হওয়া েম্ভব 

নয়। বরং এর আসগ যা নামযে হসয়সে এটা তার েতযায়ন 

এবং আে মকতাসবর মবশদ বযাখযা। এসত থকান েসন্দহ থনই 

থয, এটা েৃমষ্টকুসের রসবর িক্ষ থর্সক।’ {েূরা ইউনুে, আয়াত: 

৩৭} 

ۡوِعَظةُ  َجا َءۡتك ُم قَدُۡ ٱلنَّاسُ  يََٰ أَيَُّهُا ﴿ ُن مَّ ب ِك مُۡ م ِ َمُا َوِشفَا ءُ  رَّ د ورُِ فِي ل ِ  ٱلصُّ
ۡؤِمنِينَُ َوَرۡحَمةُ  َوه ٗدُى  ]  ٥٧: يونُس[ ُ﴾ ٥٧ ل ِۡلم 

* ‘থহ মানবকুে! থতামাসদর মনকট উিসদশ বাণী এসেসে 

থতামাসদর রসবর িক্ষ থর্সক এবং অন্তসরর থরাসগর মনরাময় 

ও থহদায়াত ও রহমত মুমমনসদর জনয।’ {েূরা ইউনুে, আয়াত: 

৫৭} 

بُ  ال ر ُ﴿ ت ه ۥُ أ ۡحِكَمتُۡ ِكتََٰ لَۡتُ ث مَُّ َءايََٰ : هوُد[ ﴾١ َخبِيرُ  َحِكيمُ  لَّد نُۡ ِمُن ف ص ِ

١  [ 

* ‘আমেফ োম রা, এটা এমন মকতাব, যার আয়াতেমূহ েুদৃঢ় 

ও েুপ্রমতমষ্টত, প্রাজ্ঞ ও েবথসজ্ঞর িক্ষ থর্সক।’ {েূরা হূদ, 

আয়াত: ১} 

ۡلنَا نَۡحنُ  إِنَّا﴿ ۡكرَُ نَزَّ ِفظ ونَُ لَه ۥُ َوإِنَُّا ٱلذ ِ  ]  ٩: الحجر[ ُ﴾ ٩ لََحَٰ



 

 

* ‘মনশ্চয় আমম উিসদশবাণী তর্া কুরআন নামযে কসরমে এবং 

মনঃেসন্দসহ এর থহফাজসতর দাময়ত্বভার আমম মনসজই মনসয় 

মনোম।’ {েূরা আে-মহজর, আয়াত: ৯} 

كَُ َولَقَدُۡ ﴿ نَُ َسۡبٗعا َءاتَۡينََٰ دَّنَُّ ََلُ ٨٧ ٱۡلعَِظيمَُ َوٱۡلق ۡرَءانَُ ٱۡلَمثَانِي م ِ  تَم 
جُٗأَۡزُ بِِهُۦ  َمتَّۡعنَا َما إِلَىَُٰ َعۡينَۡيكَُ مُۡ اَوَٰ ۡنه   َوٱۡخِفۡضُ َعلَۡيِهمُۡ تَۡحَزنُۡ َوََلُ م ِ
ۡؤِمنِينَُ َجنَاَحكَُ   ]  ٨٨  ُ،٨٧: رالحج[ ُ﴾٨٨ ِلۡلم 

* ‘আমম আিনাসক োতমট বার বার িমঠতবয আয়াত এবং 

মহান কুরআন দান কসরমে। আিমন চকু্ষ তুসে ঐ বস্তুর মদসক 

থদখসবন না, যা আমম তাসদর মসধয কসয়ক প্রকার থোকসক 

থভাগ করার জনয মদসয়মে। তাসদর জনয থিসরশান হসবন না। 

আর ঈমানদারসদর জসনয স্বীয় বাহু নত করুন।’ {েূরা আে-

মহজর, আয়াত: ৮৭-৮৮} 

ۡلنَُا﴿ بَُ َعلَۡيكَُ َونَزَّ ٗنُا ٱۡلِكتََٰ  َوب ۡشَرىَُٰ َوَرۡحَمةُٗ َوه ٗدُى َشۡيءُ  ل ِك ل ُِ تِۡبيََٰ
ۡسِلِمينَُ  ]  ٨٩: النحُل[ ﴾٨٩ ِلۡلم 

* ‘আমরা আিনার মনকট মকতাবমট নামযে কসরমে। এমট এমন 

থয তা েবমকেুর েুস্পষ্ট বণথনা, আর এটা থহদায়াত, রহমত ও 

মুেমেমসদর জনয েুেংবাদস্বরূি।’ {েূরা আন-নাহে, 

আয়াত:৮৯}   



 

 

ذَا إِنَُّ﴿ رُ  أَۡقَومُ  ِهيَُ ِللَّتُِي يَۡهِدي ٱۡلق ۡرَءانَُ َهَٰ ۡؤِمنِينَُ َوي بَش ِ  يَۡعَمل ونَُ ٱلَِّذينَُ ٱۡلم 
ِلَحَُٰ مُۡ أَنَُّ تُِٱلصََّٰ  بِٱْۡل ِخَرةُِ ي ۡؤِمن ونَُ ََلُ ٱلَِّذينَُ َوأَنَُّ ٩ َكبِيٗرا أَۡجٗرا لَه 
مُۡ تَۡدنَُاأَعُۡ  ]  ١٠  ُ،٩: اَلسراء[ ُ﴾ ١٠ أَِليٗما َعذَابًا لَه 

* ‘মনশ্চয় এ কুরআন থযটা যর্ার্থ ও েমঠক থে মদসকই 

ির্মনসদথশ কসর এবং ঈমানদারসদর েুেংবাদ প্রদান কসর, 

যারা থনক কাজ কসর। মনঃেসন্দসহ তাসদর জনয মহা প্রমতদান 

রসয়সে।’ {েূরা আে-ইেরা, আয়াত: ৯-১০}  

لُ  ﴿ ۡؤِمنِينَُ َوَرۡحَمةُ  ِشفَا ءُ  ه وَُ َمُا ٱۡلق ۡرَءانُِ ِمنَُ َون نَز ِ  يَِزيد ُ َوََلُ ل ِۡلم 
ِلِمينَُ

ُ ٱلظََّٰ  ]  ٨٢: اَلسراء[ ﴾ ٨٢ َخَساٗرا إَِلَّ

* আর আমরা নামযে কমর এমন কুরআন যা থরাসগর মনরাময় 

এবং মু’মমনসদর জনয রহমতস্বরূি। আর এটা জামেমসদরসক 

ক্ষমত োড়া অনয মকেুই বৃমদ্ধ  কসর না।’ {েূরা আে-ইেরা, 

আয়াত: ৮২} 

نسُ  ٱۡجتََمعَتُِ لَّئِنُِ ق ل ﴿ ُ  َوٱۡلِجنُُّ ٱْۡلِ ذَا بِِمۡثلُِ يَۡأت وا ُ أَن َعلَىَٰ  ٱۡلق ۡرَءانُِ َهَٰ
مُۡ َكانَُ َولَۡوُ بِِمۡثِلهِۦ يَۡأت ونَُ ََلُ ه  ُ بَۡعض  : اَلسراء[ ﴾ ٨٨ َظِهيٗرا ِلبَۡعض 

٨٨  [ 

* আিমন বসে মদন! যমদ মানব ও মজ্বন জামত েবাই মমসে 

একমত্রত হয় থয, তারা এ কুরআন অনুরূি মকেু আনয়ন 

করসব- তারা এ কুরআসনর অনুরূি মকেুই আনয়ন করসত 



 

 

িারসব না যমদও তারা এসক অিসরর োহাযযকারী থহাক।’ 

{েূরা আে-ইেরা, আয়াত: ৮৮}  

ُ  ٱۡلق ۡرَءانَُ َعلَۡيكَُ أَنَزۡلنَا َما ُ﴿ ُ ٢ ِلتَۡشقَىَٰ  تَنِزيَٗلُ ٣ ىَُٰيَۡخشَُ ل َِمُن تَۡذِكَرةُٗ إَِلَّ
نُۡ مَّ تُِ ٱْۡلَۡرضَُ َخلَقَُ م ِ َوَٰ  ]  ٤  ،٢: طه[ ﴾ ٤ ٱۡلع لَى َوٱلسََّمَٰ

* ‘আমরা আিনার ওির কুরআনসক এ জনয নামযে কমরমন 

থয, আিমন দুঃখ-কষ্ট করসবন। অবশয এটা উিসদশবাণী স্বরূি 

থয আল্লাহসক ভয় কসর তার জনয এটা নামযে হসয়সে। েুউচ্চ 

আকাশ ও যমীনসক মযমন েৃমষ্ট কসরসেন এমন েত্তার িক্ষ 

থর্সক।’ {েূরা ত-হা, আয়াত: ২-৪}  

لَُ ٱلَِّذي تَبَاَركَُ ﴿ لَِمينَُ ِليَك ونَُ َعۡبِدهِۦ َعلَىَُٰ ٱۡلف ۡرقَانَُ نَزَّ  ُ﴾ ١ نَِذيًرا ِلۡلعََٰ
 ]  ١: الفرقان[

* ‘বরকতময় থেই েত্তা মযমন হক ও বামতসের মসধয িার্থকয 

মবধানকারী কুরআন তাাঁর বান্দাহর প্রমত নামযে কসরসেন; যাসত 

মতমন বা তা েৃমষ্টকুসের জনয েতকথকারী হয়।’ {েূরা আে-

ফুরকান, আয়াত: ১} 

لَِمينَُ َرب ُِ لَتَنِزيلُ  َوإِنَّه ۥُ ﴿ وحُ  بِهُِ نََزلَُ ١٩٢ ٱۡلعََٰ  َعلَىَُٰ ١٩٣ ٱْۡلَِمينُ  ٱلرُّ
نِذِرينَُ ِمنَُ ِلتَك ونَُ قَۡلبِكَُ ُ  بِِلَسانُ  ١٩٤ ٱۡلم  بِينُ  َعَربِي   لَِفي َوإِنَّه ۥُ ١٩٥ مُّ
ب رُِ ِلينَُ ز  ا ُ يَۡعلََمه ۥُ أَُن َءايَةًُ لَّه مُۡ يَك ن لَمُۡ أَوَُ ١٩٦ ٱْۡلَوَّ ؤ   بَنِيُ  ع لََمَٰ 

ِءيلَُ  ]  ١٩٧  ،١٩٢: الشعراء[ ُ﴾ ١٩٧ إِۡسَرَٰ 



 

 

* ‘মনশ্চয়ই এ কুরআন থতা েৃমষ্টকুসের রসবর িক্ষ থর্সক 

অবতীণথ। মবশ্বস্ত থফসরস্তা (মজব্রাঈে) এসক মনসয় অবতরণ 

কসরসে, আিনার অন্তসর যাসত আিমন ভীমত প্রদশথন কারীসদর 

অনযতম থহান, েুষ্পষ্ট আরবী ভাোয়। মনশ্চয়-ই এর উসল্লখ 

আসে িূবথবতথী মকতাব েমূসহ। তাসদর জসনয এটা মক মনদশথন 

নয় থয, বনী-ইেরাইসের আসেমগণ এটা অবগত আসেন।’ 

{েূরা আশ-শু‘আরা, আয়াত: ১৯২-১৯৭}  

لَتُۡ َوَما﴿ ِطينُ  بِهُِ تَنَزَّ بَِغُي َوَمُا ٢١٠ ٱلشَّيََٰ مُۡ يَن   ٢١١ يَۡستَِطيع ونَُ َوَما لَه 
 ]  ٢١١  ،٢١٠: الشعراء[ ﴾

* ‘আর শয়তানরা এ কুরআন মনসয় অবতরণ কসর না। আর 

তাসদর জনয উমচতও নয় এবং তারা িারসবও না।’ {েূরা আশ-

শু‘আরা, আয়াত: ১০-১১} 

ت ُ  ه وَُ بَلُۡ ﴿ ت ُ َءايََٰ د ورُِ فُِي بَي ِنََٰ : العنكبوُت[ ُ﴾ٱۡلِعۡلَمُ  أ وت وا ُ ِذينَُٱلَُّ ص 

٤٩  [ 

* ‘বরং এ কুরআন কমতিয় মনদশথন ও যাসদরসক জ্ঞান দান 

করা হসয়সে এসদর হৃদসয় কমতিয় েুস্পষ্ট মদক মনসদথশনা।’ 

{েূরা আে-‘আনকাবূত, আয়াত: ৪৭}   



 

 

ُ ه وَُ إِنُۡ﴿ بِينُ  َوق ۡرَءانُ  ِذۡكر ُ إَِلَّ ي نِذرَُ ٦٩ مُّ ا َكانَُ َمن ل ِ  ٱۡلقَۡولُ  يَِحقَُّوَُ َحي ٗ
ِفِرينَُ َعلَى  ]  ٧٠  ُ،٦٩: يس[ ﴾ ٧٠ ٱۡلَكَٰ

* ‘এটা থতা থকবে এক উিসদশবাণী ও প্রকাশয কুরআন। 

যাসত মতমন েতকথ করসত িাসরন জীমবতসক এবং যাসত 

কাসফরসদর মবরুসদ্ধ অমভসযাগ প্রমতমষ্ঠত হয়।’ {েূরা ইয়ােীন, 

আয়াত: ৬৯-৭০} 

بُ ﴿ ه ُ ِكتََٰ َركُ  إِلَۡيكَُ أَنَزۡلنََٰ بََٰ ا ُ م  و  تِهِۦ ل ِيَدَّبَّر  ل وا ُ َوِليَتَذَكَّرَُ َءايََٰ بُِ أ و   ٢٩ ٱْۡلَۡلبََٰ
 ]  ٢٩: ُص[ ﴾

* ‘আমরা আিনার মনকট অবতীণথ কসরমে এক বরকতিূণথ 

মকতাব; যাসত তারা এর আয়াতেমূহ মনসয় মচন্তা গসবেণা 

করসত িাসর, আর জ্ঞানীরা থযন উিসদশ গ্রহণ করসত িাসর।’ 

{েূরা থোয়াদ, আয়াত: ২৯} 

ا ُ ه وَُ ق لُۡ ﴿  ]  ٦٧: ُص[ ُ﴾ ٦٧ َعِظيمُ  نَبَؤ 

* ‘আিমন বসে মদন! এটা তর্া এ কুরআন এক মহা েংবাদ।’ 

{েূরা থোয়াদ, আয়াত: ২৭} 

لَُ ٱللَّ ُ﴿ ٗبا ٱۡلَحِديثُِ أَۡحَسنَُ نَزَّ بُِ ِكتََٰ تََشَٰ ثَانِيَُ ٗهُامُّ ل ود ُ ِمۡنه ُ تَۡقَشِعرُُّ مَّ  ٱلَِّذينَُ ج 
ل ود ه مُۡ تَِلينُ  ث مَُّ َربَّه مُۡ يَۡخَشۡونَُ ُِ  ِذۡكرُِ إِلَىَُٰ َوق ل وب ه مُۡ ج  ِلكَُ ٱللَّ ُِ ه دَُى ذََٰ  ٱللَّ
 ]  ٢٣: الزمر[ ﴾يََشا ء ُ  َمُن بِهِۦ يَۡهِدي



 

 

* ‘আল্লাহ উত্তম বাণী তর্া কুরআন নামযে কসরসেন। যা 

োমঞ্জেযিূণথ বারবার িমঠত গ্রন্থ। এসত তাসদর থোম কাাঁটা 

মদসয় উসঠ চামড়ার ওির, যারা তাসদর রবসক ভয় কসর, 

এরির এসদর চামড়া ও অন্তর আল্লাহর িরসণ মবনম্র হয়। 

এটাই আল্লাহর ির্ মনসদথশ, এর মাধযসম আল্লাহ যাসক ইিা 

ির্ প্রদশথন কসরন।’ {েূরা আয-যুমার, আয়াত: ২৩} 

وا ُ ينَُٱلَّذُِ إِنَُّ﴿ ۡكرُِ َكفَر  ُا بِٱلذ ِ بُ  َوإِنَّه ۥُ َجا َءه ۡمُ  لَمَّ ُ ٤١ َعِزيز ُ لَِكتََٰ  يهُِيَۡأتُِ َلَّ
ِطلُ  نُۡ تَنِزيلُ  َخۡلِفِهُۦ  ِمنُۡ َوََلُ يَدَۡيهُِ بَۡينُِ ِمنُ  ٱۡلبََٰ  ﴾ ٤٢ َحِميدُ  َحِكيمُ  م ِ

 ] ٤٢  ،٤١: فصلُت[

* ‘মনশ্চয়ই কুরআন তাসদর মনকট আগমন করার ির যারা 

তা অস্বীকার কসর। (তাসদরসক কমঠন শামস্ত থদয়া হসব)। এটা 

অবশযই মমহমাময় গ্রন্থ।’ বামতে তার োমসন বা মিেসন মদসয় 

আেসত িাসর না, এটা থতা প্রজ্ঞািূণথ প্রশংমেসতর িক্ষ থর্সক 

নামযেকৃত।’ {েূরা ফুেমেোত, আয়াত: ৪১-৪২}  

ِلكَُ﴿ وٗحا إِلَۡيكَُ أَۡوَحۡينَا ُ َوَكذََٰ نُۡ ر  بُ  َمُا تَۡدِري نتَُكُ  َمُا أَۡمِرنَاُ  م ِ  َوََلُ ٱۡلِكتََٰ
نُ  يَمَٰ ِكُن ٱْۡلِ ه ُ َولََٰ : الشورى[ ﴾ ِعبَاِدنَاُ  ِمنُۡ نََّشا ءُ  َمُن بِهِۦ نَّۡهِدي ن وٗرُا َجعَۡلنََٰ

٥٢  [ 

“এমমনভাসব আমরা আিনার মনকট রুহ থপ্ররণ কসরমে 

আমাসদর আসদশক্রসম। আিমন জানসতন না মকতাব মক এবং 



 

 

ঈমান কী? মকন্তু আমরা এসক কসরমে নূর। যার দ্বারা আমরা 

আমার বান্দাসদর মসধয থর্সক যাসক ইিা ির্ প্রদশথন কমর।’ 

{েূরা আশ-শুরা, আয়াত: ৫২} 

بُِ أ م ُِ فِيُ  َوإِنَّه ۥُ ﴿  ]  ٤: الزخرف[ ﴾ ٤ َحِكيمُ  لَعَِليُ  لَدَۡينَا ٱۡلِكتََٰ

* ‘মনশ্চয় এ কুরআন আমাসদর মনকসট েমুন্নত অটে অকু্ষণ্ন 

রসয়সে েওসহ মাহফুসয।’ {েূরা আয-যুখরুফ, আয়াত: ৪} 

ذَا﴿ ئِرُ  َهَٰ  ]  ٢٠: الجاثية[ ُ﴾ن ونَُي وقُِ ل ِقَۡومُ  َوَرۡحَمةُ  َوه ٗدُى ِللنَّاِسُ بََصَٰ 

* ‘এটা মানুসের জনয েুস্পষ্ট দেীে, জ্ঞানবমতথকা, থহদায়াত ও 

রহমত দৃঢ়মবশ্বােী েম্প্রদাসয়র জসনয।’ {েূরা আে-জামেয়াহ্ , 

আয়াত: ২০}  

 ]  ١: ُق[ ﴾ َمِجيدُِۡلُٱ َوٱۡلق ۡرَءانُِ﴿

* ‘ক্বফ, মযথাদািূণথ কুরআসনর কেম।’ {েূরা ক্বফ, আয়াত: ১} 

قِعُِ ۡقِسمُ أ ُ فَََلُ ﴿ ومُِ بَِمَوَٰ ونَُ لَّۡوُ لَقََسمُ  َوإِنَّه ۥُ ٧٥ ٱلنُّج   إِنَّه ۥُ ٧٦ َعِظيمُ  تَۡعلَم 
بُ  فُِي ٧٧ َكِريمُ  لَق ۡرَءانُ  ۡكن ونُ  ِكتََٰ ُ ٧٨ مَّ ُ يََمسُّه ُۥ  َلَّ ونََُطهَُّٱۡلمُ  إَِلَّ  ٧٩ ر 
ن تَنِزيلُ  ب ُِ م ِ لَِمينَُ رَّ  ]  ٨٠  ُ،٧٥: الواقعة[ ﴾ ٨٠ ٱۡلعََٰ

* ‘অতএব আমম তারকারামজর অস্তাচসের শির্ করমে। 

মনশ্চয় এটা মহা শির্ যমদ থতামরা জানসত। মনশ্চয় এটা 



 

 

েম্মামনত কুরআন, যা আসে এক েংরমক্ষত গ্রসন্থ তর্া েওসহ 

মাহফুসয। যারা িাক-িমবত্র তারা োড়া অনয থকউ এসক স্পশথ 

করসব না। এটা েৃমষ্টকুসের রব আল্লাহর িক্ষ থর্সক অবতীণথ।’ 

{েূরা আে-ওয়ামক‘আ, আয়াত: ৭৫-৮০} 

ذَا أَنَزۡلنَا لَۡوُ﴿ ِشٗعُا لََّرأَۡيتَه ۥُ َجبَلُ  َعلَىَُٰ ٱۡلق ۡرَءانَُ َهَٰ ٗعُا َخَٰ تََصد ِ نُۡ مُّ  َخۡشيَةُِ م ِ
 ُِ لُ  َوتِۡلكَُ ٱللَّ ونَُ لَعَلَّه مُۡ اِسُِللنَُّ نَۡضِرب َهُا ٱْۡلَۡمثََٰ : الحشر[ ﴾ ٢١ يَتَفَكَّر 

٢١  [ 

* ‘যমদ আমরা নামযে করতাম এ কুরআনসক িাহাসড়র ওির 

তাহসে অবশযই আিমন থদখসত থিসতন িাহাড় মবনীত হসয় 

আল্লাহর ভসয় মবদীণথ হসয় থগসে। আমরা এেব দৃষ্টান্ত মানুসের 

জনয উিস্থািন কমর; যাসত তারা মচন্তা-ভাবনা করসত িাসর।’ 

{েূরা আে-হাশর, আয়াত: ২১}  

আল্লাহ তা‘আো মজ্বন জামতর কর্ার উদৃ্ধমত মদসয় বসেন:  

ۡشدُِ إِلَى يَۡهِديُ  ١ َعَجٗبُا ق ۡرَءانًا ۡعنَُاَسمُِ إِنَّا ﴿   ُ،١: الجن[ ﴾ بِِهُۦ  اَمنَّاُ فَُ ٱلرُّ

٢  [ 

* ‘মনশ্চয় আমরা মবিয়কর এক কুরআন শুসনমে যা 

থহদায়াসতর িসর্ িমরচামেত কসর। েুতরাং আমরা এর প্রমত 

ঈমান আনোম।’ {েূরা আে-মজন, আয়াত: ১-২}  



 

 

ِجيدُ  ق ۡرَءانُ  ه وَُ بَلُۡ ﴿ ۡحف وِظُ  لَۡوحُ  يفُِ ٢١ مَّ   ،٢١: البروج[ ﴾ ٢٢ مَّ

٢٢  [ 

* ‘বরং এটা েম্মামনত কুরআন। যা েওসহ মাহফুয বা 

েংরমক্ষত ফেসক রসয়সে।’ {েূরা আে-বুরূজ, আয়াত: ২১-

২২} 

এ েমস্ত মহান গুণাবমে যা কুরআসনর বযািাসর উসল্লখ 

করোম, আর থযেব গুণাবমে উসল্লখ কমরমন, েবই এ 

কুরআসনর মাহাত্ময,  কুরআনসক েম্মান করার আবশযকতা, 

আদসবর েসে কুরআন মতোওয়াত করা এবং তা 

মতোওয়াসতর েময় উিহাে, ঠাট্টা-মবদ্রূি থর্সক মবরত র্াকার 

ওির স্পষ্ট দেীে বহন কসর। 

কুরআন মকেু মতোওয়াসতর আদব:  

o মনয়যাত খাসেে করা:  
আর কুরআন থতোওয়াসতর আদব হসো আল্লাহ তা‘আোর 

জনয মনয়যাতসক খামেে করা। কারণ কুরআন মতোওয়াত 

একমট মহৎ ইবাদত। এর ফযীেত ইসতািূসবথ আসোমচত 

হসয়সে।  

* আল্লাহ তা‘আো বসেন: 



 

 

َُ فَٱۡعب دُِ ﴿ ۡخِلٗصُا ٱللَّ ينَُ لَّه ُ م   ]  ٢: الزمر[ ُ﴾ ٢ ٱلد ِ

‘েুতরাং আিমন একমনষ্ঠভাসব আল্লাহর ইবাদত করুন।’ {েূরা 

আয-যুমার, আয়াত: ২}  

* আল্লাহ তা‘আো আসরা বসেন: 

ا ُ َوَما ُ ﴿ و  ُ أ ِمر  َُ ِليَۡعب د وا ُ إَِلَّ ۡخِلِصينَُ ٱللَّ ينَُ لَه ُ م  نَفَا ءَُ ٱلد ِ : البينة[ ﴾ ح 

٥  [ 

‘তাসদরসক একমাত্র মনসদথশ থদয়া হসয়সে এজনয থয, তারা 

আল্লাহর ইবাদত করসব খাাঁমট মসন ইখোসের েসে।’ {েূরা 

আে-বাময়যনা, আয়াত: ৫}  

* রােূেুল্লাহ োল্লাল্লাহু ‘আোইমহ ওয়াোল্লাম বসেসেন :  

آَنُ، اق َرء وا» َُ، وجهَُ بِهُِ َواب تَغ وُا ال ق ر  مُ  يَأ تِيَُ أَنُ  قَب لُِ ِمنُ  ّللاَّ ونَه ُ قَو   ي ِقيم 
ل ونَه ُ، ال ِقد حِ، إِقَاَمةَُ ل ونَه ُ« ََلُوَُ يَتَعَجَّ  يَتَأَجَّ

‘সতামরা কুরআন মতোওয়াত কর এবং এ মতোওয়াসতর 

মাধযসম আল্লাহর েন্তুমষ্ট কামনা কর। এ আমে কর ওই 

েম্প্রদাসয়র আগমসনর িূসবথ, যারা কুরআন তীসরর মত থোজা 

কসর িড়সব, কুরআন দ্রুত িড়সব তর্া এর দ্বারা দুমনয়ার 



 

 

প্রমতদান তাোশ করসব। তারা কুরআন ধীরমস্থরভাসব 

মতোওয়াত করসব না।’158  

o উিমস্থত-মন মনসয় মতোওয়াত করা:  
যা িড়সব তা মনসয় গভীর মচন্তা-ভাবনা করসব এবং এর অর্থ 

অনুধাবসনর থচষ্টা করসব এবং থে েময় তার অন্তরটা মবনয়ী 

হসব এবং থে মনসজর অন্তরসক এমনভাসব হামযর করসব থযন 

এ কুরআসন আল্লাহ তার েসে েংোি করসেন। কারণ 

কুরআন থতা মহান আল্লাহর বাণী।  

o িমবত্র অবস্থায় মতোওয়াত করা:  
এটা আল্লাহর প্রমত েম্মান প্রদশথসনর অংশ। অিমবত্র বযমক্ত, 

অর্থ যার ওির থগােে ফরয, এমন বযমক্ত থগােে না করা 

িযথন্ত কুরআন িাঠ করসব না। েম্ভব হসে িামন দ্বারা িমবত্রতা 

অজথন করসব। যমদ িামন না িাওয়া যায় মকংবা থরাসগর কারসণ 

িামন বযবহার করসত অক্ষম হয় তাহসে তায়ামু্মম কসর 

িমবত্রতা অজথন করসব। অবশয অযু বা থগােে ফরয এমন 

বযমক্ত আল্লাহর মযমকর করসত িারসব এবং কুরআসন আসে 

 

 আহমাদ ৩/৩৫৭, নং ১৪৮৫৫; আবু দাউদ: ৮৩০।  



 

 

এমন থদা‘আ িাঠ করসত িারসব তসব কুরআন িাসঠর মনয়যত 

করসব না। থযমন বেসব:  

هَُ َلَّ ُ ﴿ ِلِمينَُ ِمنَُ ك نتُ  إِن ِي نَكَُس ۡبَحَُٰ أَنتَُ إَِلَّ ُ إِلََٰ
: اَلنبياء[ ُ﴾ ٨٧ ٱلظََّٰ

٨٧  [ 

‘আল্লাহ আিমন োড়া থকাসনা েতয ইোহ থনই। আিনার 

িমবত্রতা থঘােণা করমে। মনশ্চয় আমম জামেমসদর অন্তভুথক্ত।’ 

{েূরা আে-আমম্বয়া, আয়াত: } মকংবা িড়সব:  

ُ لَّد نكَُ ِمن لَنَا َهۡبُوَُ َهدَۡيتَنَا إِذُۡ بَۡعدَُ ق ل وبَنَا ت ِزغُۡ ََلُ َربَّنَا﴿
 إِنَّكَُ َرۡحَمةً 

 ]  ٨: عمران اُل[ ﴾ ٨ ٱۡلَوهَّابُ  أَنتَُ

‘সহ আমাসদর রব! আিমন আমাসদরসক থহদায়াত দান করার 

ির আমাসদর অন্তরেমূহসক বক্র কসর মদসবন না। আর 

আিমন আমাসদরসক আিনার িক্ষ থর্সক দান করুন রহমত।’ 

{েূরা আসে ইমরান, আয়াত: ৮}  

o থনাংরা জায়গা মকংবা মসনাসযাগ কাড়সব না এমন 
জনেমাগমস্থাসন কুরআন মতোওয়াত না করা:  

থনাংরা মকংবা এমন স্থান থযখাসন মতোওয়াত থশানার মত 

িযথাপ্ত একাগ্রতার অভাব থেখাসন কুরআন মতোওয়াত 

কুরআনসক অিমান করার শামমে। টয়সেসট মকংবা থিশাব-



 

 

িায়খানার জনয বরােকৃত স্থাসন কুরআন মতোওয়াত করা 

জাসয়য থনই। কারণ এেব স্থাসন কুরআন মতোওয়াত করা 

কুরআনুে কারীসমর মযথাদার েসে মানানেই নয়। 

o মতোওয়াসতর মতোওয়াসতর শুরুসত তা‘আউউয িড়া:  
কুরআন মতোওয়াসতর আসরকমট আদব হসো, মতোওয়াসতর 

শুরুসত তা‘আউউয তর্া (আউযুমবল্লামহ মমনাশ-শায়ত্বামনর 

রজীম) িড়া। থকননা আল্লাহ বসেসেন : 

ُِ فَٱۡستَِعذُۡ ٱۡلق ۡرَءانَُ قََرۡأتَُ فَإِذَا ﴿ نُِ ِمنَُ بِٱللَّ ِجيمُِ ٱلشَّۡيَطَٰ : النحل[ ﴾ ٩٨ ٱلرَّ

٩٨  [ 

‘যখন আিমন কুরআন িাঠ করসবন তখন মবতামড়ত শয়তান 

থর্সক আল্লাহর মনকট আশ্রয় চাইসবন।’ {েূরা আন-নাহে, 

আয়াত: ৯৮}  

যাসত কসর শয়তান কুরআন মতোওয়াত থর্সক মকংবা 

মতোওয়াত িমরিূণথ করা থর্সক বাাঁধা না মদসত িাসর। আর 

েূরার মােখান থর্সক মতোওয়াত শুরু করসে মবেমমল্লাহ 

িড়সব না। েূরার শুরু থর্সক িাঠ করসে মবেমমল্লাহ বেসব। 

অবশয েূরা তাওবার শুরুসত মবেমমল্লাহ িড়সব না। কারণ এ 

েূরার েূচনায় মবেমমল্লাহ থনই। 



 

 

কারণ কুরআন মেমিবদ্ধ করার েময় োহাবীগসণর এ মবেয়মট 

মনসয় েসন্দসহর উসদ্রক হসয়মেে। েূরা তাওবা মক েমূ্পণথ 

আোদা েূরা নামক এটা েূরা আনফাসের অংশ। তখন তারা 

উভয় েূরার মাসে মবেমমল্লাহ মেখা বাদ মদসয়সেন।  

o কণ্ঠ েুন্দর করা এবং েুর মদসয় মতোওয়াত করা:  
* কারণ, েহীহ বুখারী ও মুেমেসম এসেসে, আবূ হুরাইরা 

রামদয়াল্লাহু আনহু হসত বমণথত আসে। নবী োল্লাল্লাহু ‘আোইমহ 

ওয়াোল্লাম বসেসেন :  

تُِ َحَسنُِ ِلنَبِي  ُ أذن كما لشيءُ  للا ُ أَِذنَُ َما» آنُِ يَتَغَنَّى الصَّو   بِال ق ر 
َهرُ   «بِهُِ يَج 

‘আল্লাহ তা‘আো থকাসনা মকেুর প্রমত এরকমভাসব শ্রবণ কসরন 

না থযভাসব মতমন েুন্দর স্বরমবমশষ্ট নবীর িড়াসক শ্রবণ কসরন। 

মযমন তাসক প্রদত্ত কুরআন তর্া মকতাবসক উচ্চেুসর েুর মদসয় 

িসড়ন।’159 

* অনুরূি েহীহ বুখারী ও মুেমেসম জুবাইর ইবন মুত‘ময়ম 

রামদয়াল্লাহু ‘আনহু হসত বমণথত, মতমন বসেন:  

 

 বুখারী: ৫০২৩, ৫০২৪; মুসলিম: ৭৯২। 



 

 

 فََمُا بِالطُّورُِ ال َمغ ِربُِ فِي يَق َرأ ُ َوَسلَّمَُ َعلَي هُِ ّللاَّ ُ َصلَُّى النَّبِيَُّ َسِمع تُ 
َسنَُ أََحدًا َسِمع تُ   منُه قراءة أُو أَح 

‘আমম মাগমরব োোসত নবী োল্লাল্লাহু আোইমহ ওয়াোল্লামসক 

েূরা তুর িড়সত শুসনমে। এত েুন্দর কণ্ঠ ও মকরাত আমম 

আর কাসরা থর্সক শুমন মন।’160 

অবশয যমদ িাঠসকর আশিাসশ এমন থকউ র্াসক থয উচ্চ 

স্বসর মকরাত িাঠ করসে কষ্ট িায়, থযমন ঘুমন্ত বযমক্ত এবং 

োোত আদায়রত বযমক্ত ইতযামদ, তাহসে এমন উচ্চ আওয়াসজ 

িড়সব না যা তার জনয মবরমক্তকর মকংবা কষ্টদায়ক থদয়। 

কারণ,  

* আল্লাহর নবী োল্লাল্লাহু আোইমহ ওয়াোল্লাম থোকজসনর 

মনকট থবর হসেন তখন তারা উচ্চ মকরাসত োোত আদায় 

করমেসেন। রােূেুল্লাহ  োল্লাল্লাহু ‘আোইমহ ওয়াোল্লাম 

বেসেন:  

َصل ِيَُ إِنَُّ» َهرُ  َوََلُ ي نَاِجيهُِ بَِمُا فَل يَن ظ رُ  كَُتَبَارَُ َربَّه ُ ي نَاِجُي ال م   يَج 
ك مُ  ُ َعلَى بَع ض   «القرآن فِيُ  بَع ض 

 

 বুখারী: ৭৬৫; মুসলিম: ৪৬৩।  



 

 

‘োোত আদায়কারী তার রসবর মনকট কাকুমত মমনমত কসর 

প্রার্থনা কসর থে থযন েক্ষয কসর তার প্রার্থনা থে মকভাসব 

করসব। আর কুরআন িাসঠর েময় থতামাসদর একজন 

অিসরর ওির থযন উচ্চ না কসর।’161 ইবন আবমদে বার 

বসেন, হাদীেমট েহীহ। 

o তারতীে বা ধীরমস্থরভাসব েুন্দররূসি মতোওয়াত করা:  
* আল্লাহ তা‘আো বসেসেন :  

 ]  ٤: المزمل[ ﴾ ٤ تَۡرتِيًَلُ ٱۡلق ۡرَءانَُ َوَرت ِلُِ ﴿

‘আর আিমন কুরআনসক তারতীসের েসে তর্া ধীরমস্থরভাসব 

থর্সম থর্সম েুন্দররূসি মতোওয়াত করুন।’ {েূরা আে-

মুযযামম্মে, আয়াত: ৪} 

কুরআন মতোওয়াত করসব ধীরমস্থরভাসব, দ্রুত নয়; কারণ 

ধীরমস্থরভাসব মতোওয়াত, শব্দ ও অক্ষর েমঠকভাসব উচ্চারণ 

এবং কুরআসনর অর্থ অনুধাবসন অমধক েহায়ক।  

* েহীহ বুখারীসত এসেসে:   

 

 মুওয়াত্তা মালিক ১/৮০।  



 

 

ُِالنَُّ قَِراَءةُِ َعنُ  أَنَسُ  س ئِلَُ أنُه عنُه للا رضُي مالُك بُن أنُس عُن»  بِي 
مُِ قََرأَُ ث مَُّ َمدًّا َكانَتُ  فَقَالَُ َوَسلَّمَُ َعلَي هُِ ّللاَّ ُ َصلَّى ُِ بِس  َمنُِ ّللاَّ ح  ِحيمُِ الرَّ  الرَّ
دُُّ مُِ يَم  ُِ بِبِس  دُُّ ّللاَّ َمنُِ َويَم  ح  ِحيمُِ دَُُّويَمُ  بِالرَّ  «بِالرَّ

‘আনাে ইবন মাসেক রামদয়াল্লাহু আনহুসক আল্লাহর নবী 

‘োল্লাল্লাহু আোইমহ ওয়াোল্লাম এর থকরাসতর বযািাসর 

মজজ্ঞাো করা হসয়মেে। তখন মতমন বেসেনঃ তার থকরাত 

মেে দীঘথ আকাসরর। রােুে োল্লাল্লাহু আোইমহ ওয়াোল্লাম 

থটসন থটসন িড়সতন। এরির মতমন িড়সেন الرحمن للُا ُمبس 

للُا بسُم মতমন الرحيم  মবেমমল্লাহসক দীঘথ করসেন। الرحمن আর 

রাহমানসক দীঘথ করসেন। الرحيُم আর রাহীমসক দীঘথ 

করসেন।’162  

* থতমমন উসম্ম োেমা রামদয়াল্লাহু ‘আনহাসক রােূেুল্লাহ্  

োল্লাল্লাহু ‘আোইমহ ওয়াোল্লাসমর মকরাত েম্পসকথ মজজ্ঞাো 

করা হসে মতমন বেসেন: 

 رُب هلل الحمُد-الرحيم الرحمن للا بسم-آية آية قراءته يقطع كان»

 «الدين يوُم مالك-الرحيم الرحمُن-العالمين

 

 বুখারী: ৫০৪৬।  



 

 

‘নবী োল্লাল্লাহু আোইমহ ওয়াোল্লাম একমট একমট আয়াত 

কসর আোদা আোদা ভাসব িড়সতন। মতমন িড়সতন- للا بسم 

الرحيُم الرحمن  তার ির  ( د ُ ُِ ال َحم  ينَُالَمُِال عَُ َرب ُِ لِلَّ ) তারির 

( َمنُِ ح  ِحيمُِ الرَّ الرَّ ) ও তারির ( مُِ َماِلكُِ ينُِ يَو  الد ِ ) এভাসব আোদা 

ভাসব িড়সতন।’163 

* ইবসন মােউদ রামদয়াল্লাহু ‘আনহু বসেন,    

وه ُ َلَُ» ذُّوه ُ َوَلَُ الدَّق ل نَث رَُ تَن ث ر  ع رُِ َكَهذ ُِ تَه   ُ، َعَجائِبِهُِ ِعن دَُ قِف وُا ُ، الش ِ
ك وُا  . «السُّوَرةُِ آِخرَُ أََحِدك مُ  َهمُُّ يَك ونُ  َوَلَُ ، ال ق ل وبَُ بِهُِ َوَحر ِ

‘থতামরা এসক (কুরআন) নষ্ট থখজুসরর মসতা েমড়সয় মেমটসয় 

িসড়া না মকংবা কমবতার মসতা গমতময় েসন্দও িসড়া না। বরং 

এর থযখাসন মবিসয়র কর্া আসে থেখাসন র্াসমা এবং তা মদসয় 

হৃদয়সক আসন্দামেত কসরা। আর েূরার েমামপ্তসত থিৌঁো থযন 

থতামাসদর কাসরা েক্ষয না হয়।’164 

অবশয এমন দ্রুত িাসঠ থকাসনা েমেযা থনই থযখাসন থকাসনা 

অক্ষর মবেুপ্ত করসে বা েুসট থগসে শামব্দক থকাসনা ত্রুমট-

মবচুযমত হয় না মকংবা থযখাসন ইদগাম করা মবশুদ্ধ নয় থেখাসন 

 

 আহমাদ ৬/৩০২; আবু দাউদ: ৪০০১; লিরলমযী: ২৯২৭।  

 ইবন আলব শাইবাহ, মুসান্নাফ: ২/২৫৬, নং ৮৭৩৩।  



 

 

ইদগাম করসে শামব্দক থকাসনা ত্রুমট-মবচুযমত হয় না এবং 

অসর্থরও থকাসনা িমরবতথন হয় না। আর যমদ এসত শামব্দক 

ত্রুমট মবচুযমত হয় তাহসে হারাম হসব কারণ এটা কুরআনসক 

িমরবতথন করার শামমে। 

o মতোওয়াসত মেজদায় মগসয় মেজদা করা:  
কুরআন মতোওয়াতকারী যখন অযু অবস্থায় র্াসকন তখন মদন 

মকংবা রামত্র থয থকাসনা েময় মেজদার আয়াত মতোওয়াত 

করসে মেজদা আদায় করসত হসব।  

মেজদা আদাসয়র মনয়ম হসো: মেজদার জনয প্রর্সম আল্লাহু 

আকবার বসে মেজদায় যাসব এবং মেজদায় মগসয় বেসব: 

علُىاْل ربى سبحان  এবং থদা‘আ করসব। অতঃির মেজদা 

থর্সক তাকবীর ও োোম োড়াই মার্া উঠাসব। কারণ 

থতোওয়াসত মেজদা থর্সক উঠার েময় তাকবীর ও োোম 

থদওয়ার থকাসনা বণথনা রােূে োল্লাল্লাহু আোইমহ ওয়াোল্লাম 

থর্সক িাওয়া যায় না। তসব যমদ মতোওয়াসত মেজদামট 

োোসতর মসধয হয় তখন মেজদা থদওয়ার েময় এবং মেজদা 

থর্সক মার্া উঠাসনার েময়ও তাকবীর মদসব। থকননা,  

* আবূ হুরাইরা রামদয়াল্লাহু ‘আনহু হসত বমণথত থয: 



 

 

ثُ  َوَرفَعَُ ضََُخفَُ ك لََّما ي َكب ِرُ  َكانَُ أَنَّه ُ ُِ َرس ولَُ أَنَُّ َوي َحد ِ  ّللاَّ ُ َصلَُّى ّللاَّ
 ذَِلكَُ ف عَلُ يَُ َكانَُ َوَسلَّمَُ َعلَي هُِ

মতমন যখনই মার্া অবনত করসতন এবং উসত্তােন করসতন 

তখনই তাকবীর বেসতন; আর মতমন (আবু হুরায়রা রা.) 

বেসতন থয, রােূেুল্লাহ োল্লাল্লাহু ‘আোইমহ ওয়াোল্লাম এমটই 

করসতন।’165  

* অনুরূি আবু্দল্লাহ ইবন মােউদ রামদয়াল্লাহু ‘আনহু হসত 

বমণথত, মতমন বসেন:  

 وقياُم وخفُض رفع كل في يكبر وسلم عليُه للا صلى النبي رأيُت»
 «وقعوُد

‘আমম নবী োল্লাল্লাহু ‘আোইমহ ওয়াোল্লামসক মার্া উঠাসনা, 

মার্া অবনত করা, দাাঁড়াসনা ও বো এ প্রমতমট থক্ষসত্র আল্লাহু 

আকবার  বেসত শুসনমে।’166 

আর এটা োোসতর মেজদা ও োোসত মতোওয়াসত মেজদা 

উভয়সকই শামমে কসর।  

 

 মুসলিম: ৩৯২।  

 আহমাদ ১/৪৪২, ৪৪৩; নাসাঈ ৩/৬২; লিরলমযী: ১১৪৮।  



 

 

এ হসো কুরআন মতোওয়াসতর কমতিয় আদব। েুতরাং 

আিনারা এেব আদসবর প্রমত যর্াযর্ েক্ষয থরসখ মতোওয়াত 

করসবন এবং আল্লাহর থমসহরবানী ও করুণা অসন্বেণ 

করসবন। 

থহ আল্লাহ! আমাসদরসক আিমন আিনার েম্মামনত বস্তুগুসোর 

েম্মান করার, আিনার দানগুসো আহরণ কসর েফেতা 

োসভর, আিনার জান্নাতেমূসহর ওয়ামরে হওয়ার তাওফীক 

মদন। আর থহ িরম করুণাময়! আিমন আমাসদরসক, আমাসদর 

মিতা-মাতা ও েকে মুেমেমসক স্বীয় রহমসত ক্ষমা করুন।  

আর আমাসদর নবী মুহাম্মদ, তাাঁর িমরবার-িমরজন এবং 

োহাবীসদর প্রমত োোত ও োোম থিশ করুন।  

  



 

 

চতুদথশ আের 

মেয়াম ভসের কারণেমূহ 

 

েকে প্রশংো থে আল্লাহর জনয মযমন প্রকাশয ও অপ্রকাশয 

েকে মবেসয়র যর্াযর্ জ্ঞান রাসখন। মযমন বান্দার থগািন, 

প্রকাশয ও ধারণা েম্পসকথও জ্ঞাত। মযমন তাাঁর েৃমষ্টসক দতরী ও 

তার দশমল্পক মবনযাসে একক। মযমন প্রমতমট েৃমষ্টর যাবতীয় 

নড়া-চড়া ও মস্থরতা েবই মনয়ন্ত্রণ কসরন। প্রমতমট বস্তু েৃমষ্ট 

কসরসেন েুন্দরভাসব, কণথ মবদীণথ কসরসেন এবং থচাসখর মমণ 

মনধথারণ কসরসেন। গাসে তার শাখা ও িাসে কত িাতা আসে 

তা মতমনই গুসণ থরসখসেন। যমীনসক মবসৃ্তত কসরসেন এবং 

থেটাসক োমড়সয় মদসয়সেন, আকাশসক প্রশস্ত কসরসেন এবং 

থেটাসক উিসর উমঠসয়সেন। তারকােমূসহর তাসদর কক্ষিসর্ 

িমরচামেত কসরসেন এবং অন্ধকার রাসত ও তমোয় 

থেগুসোসক উমদত কসরসেন। বৃমষ্টসক নামযে কসরসেন মুেে 

ও হাল্কাভাসব, আর এর মাধযসম মতমন বীজসক শুমকসয় যাওয়া 

থর্সক যর্ার্থভাসব উদ্ধার কসরসেন। “এ হসি আল্লাহর েৃমষ্ট 

েুতরাং থতামার থদখাও মতমন বযতীত অনযরা মক েৃমষ্ট কসরসে?” 



 

 

[েূরা েুকমান: ১১] আমম তাাঁর প্রশংো করমে তাাঁর দান ও 

দামক্ষসণযর উির।  

আর আমম োক্ষয মদমি থয, একমাত্র আল্লাহ বযতীত থকাসনা 

হক ইোহ থনই, যাাঁর ইবাদসত থকাসনা শরীক থনই, তাাঁর 

ক্ষমতাসতও থকাসনা শরীক থনই। আর আমম োক্ষয মদমি থয 

মুহাম্মাদ তাাঁর বান্দা ও রােূে, যাাঁসক তাাঁর িক্ষ থর্সক দেীে-

প্রমাণামদ মদসয় োহাযয-েহসযামগতা করা হসয়সে।  

আল্লাহ তার উির োোত থিশ করুন, অনুরূি আবু বকসরর 

ওির মযমন েবথাবস্থায় তার োর্ী মেসেন, উমসরর উির মযমন 

খেরু িারসভযসক তার েুরময অট্টামেকায় অস্বমস্তসত 

থফসেমেসেন, উেমাসনর ওির মযমন কুরআন মনসয় মবমনদ্র 

রজনী যািন কসরমেসেন, আেীর ওির মযমন খাইবাসরর দরজা 

উিসড় থফসেমেসেন এবং থেখানকার দূগথেমূহসক স্থানচুযত 

কসরমেসেন। আর তার িমরবার-িমরজন, েেী-োর্ীগণ যাসদর 

প্রসতযক বযমক্ত তার নড়া-চড়া ও মস্থরতার মসধয তার রসবর 

আনুগসতয যর্াযর্ শ্রম বযয় কসরসেন। আর আল্লাহ তাসদর 

উির যর্ার্থ োোম থিশ করুন।  

o ভাই েকে: 



 

 

আল্লাহ তা‘আো বসেন,   

نَُ﴿ وه نَُّ فَٱۡلـ َٰ ِشر   يَتَبَيَّنَُ َحتَّىَُٰ َوٱۡشَرب وا ُ َوك ل وا ُ لَك ۡمُ  ٱللَّ ُ َكتَبَُ َما َوٱۡبتَغ وا ُ بََٰ
وا ُ ث مَُّ ٱۡلفَۡجِرُ  ِمنَُ ٱْۡلَۡسَودُِ ٱۡلَخۡيطُِ ِمنَُ ٱْۡلَۡبيَضُ  ٱۡلَخۡيط ُ لَك مُ  يَُ أَتِمُّ  امَُٱلص ِ
 ]  ١٨٧: البقرة[ ﴾ٱلَّۡيِلُ  إِلَى

‘আর এখন থতামরা স্ত্রীসদর েসে েহবাে করসত িাসরা এবং 

আল্লাহ যা মকেু থতামাসদর জনয মেমিবদ্ধ কসরসেন বা দান 

কসরসেন তা আহরণ কর। আর ভক্ষণ কসরা, িান কসরা 

যতক্ষণ না রাসতর কাে থরখা থর্সক থভাসরর শুভ্র থরখা 

িমরস্কার থদখা যায়। অতঃির থতামরা রাত িযথন্ত োওমসক 

িূণথ কর।’ {েূরা আে-বাকারা, আয়াত: ১৮৭} 

এ আয়াসত আল্লাহ তা‘আো মেয়াম ভসের থমৌমেক নীমতমাো 

উসল্লখ কসরসেন। আর রােূেুল্লাহ োল্লাল্লাহু ‘আোইমহ 

ওয়াোল্লাম হাদীসে তা িমরিূণথভাসব উসল্লখ কসরসেন।  

o মেয়াম ভসের কারণেমূহ ৭ প্রকার:  
প্রর্ম কারণ: স্ত্রী েহবাে  

েহবাে বেসত বুোয়, িুরুসের মেে মমহোর জনসনমেসয় 

প্রসবশ করাসনা। এটা মেয়াম োওম ভসের বড় কারণ এবং 

মেয়াম অবস্থায় েবসচসয় বড় থগানাসহর কাজ। েুতরাং থয 



 

 

মেয়াম অবস্থায় স্ত্রী েহবাে করে তার মেয়াম নষ্ট হসয় যাসব। 

চাই তা ফরয থহাক মকংবা নফে।  

o তাই মেয়াম িােনকারী যমদ রমযাসনর মেয়াম িােন অবস্থায় 
স্ত্রী েহবাে কসর, তাহসে তার জনয মেয়াসমর কাযােহ 
‘কসঠার কাফফারা’ আদায় করা আবশযক। এই কাফফারা 
হসো: একজন মুেমেম কৃতদাে-দােীসক আযাদ করা। যমদ 
থে কৃতদাে-দােী না িায় তাহসে শরয়ী ওযর োড়া 
একাধাসর দুই মাে মেয়াম িােন করা। শরয়ী ওযর হসো: 
দুই ঈসদর মদন, আইয়যাসম তাশরীক মকংবা শামররীক 
ইমেয়গ্রাহয ওজর। থযমন- থরাগাক্রান্ত হওয়া মকংবা মেয়াম 
ভাোর মনয়ত োড়া েফর করা।  

o  এর মসধয যমদ থে থকাসনা ওযর োড়া একমদনও মেয়াম ভে 
কসর, তাহসে িুনরায় তাসক শুরু থর্সক মেয়াম িােন করসত 
হসব। যাসত একাধাসর দু’মাে মেয়াম িােন করা হয়। যমদ 
দু’মাে একাধাসর মেয়াম িােসন েক্ষম না হয় তাহসে 
৬০জন মমেমকনসক খানা খাওয়াসত হসব। প্রমত মমেকীনসক 
‘আধা মকসো ও ১০ গ্রাম’ ভাে মাসনর গম মদসত হসব। 

* েহীহ মুেমেসম এসেসে: 

 عليُه للا صلى النبُي فاستفتي رمضان في مرأتهبا وقع رجَل إن»
 تستطيُع هل : قال ،َل قاُل رقبة؟ تجُد هُل : لفقا ذلك عُن وسلُم



 

 

 : قال) اْلخرى الرواياُت فُي كما متتابعين يعني( شهرين، صيام

 مطوَُل الصحيحين فُي وهُو «مسكينا ستين طعُمأف : قال ،َل

‘জবনক থোক রমযাসন তার স্ত্রীর েসে েহবাে কসর নবী 

োল্লাল্লাহু আোইমহ ওয়াোল্লাসমর মনকট এ বযািাসর ফতওয়া 

জানসত চাইে? তখন মতমন বেসেন: তুমম মক কৃতদাে আযাদ 

করসত িারসব। থে উত্তসর বেসো মজ্ব-না। তখন মতমন 

বেসেন: তুমম মক একাধাসর দু’মাে োওম রাখসত িারসব। 

(একাধাসর মনরবমিন্নভাসব োওম রাখা অনয থরওয়াসয়সত 

বমণথত হসয়সে) থে বেে: মজ্ব-না। তখন আল্লাহর রােূে 

বেসেন: তাহসে তুমম ৬০ জন মমেকীনসক খাওয়াও।’ 

হাদীেমট বুখারী ও মুেমেসম দীঘথাকাসর এসেসে।167 

 

মদ্বতীয় কারণ: ইিাকৃত বীযথিাত ঘটাসনা  

চাই তা চুম্বন, স্পশথ বা হস্তবমরু্ন অর্বা কামভাবেহ এমন 

মকেু করার মাধযসম থহাক যা বীযথিাত ঘটায়, এমন হসে মেয়াম 

 

 বুখারী: ১৯৩৬; মুসলিম: ১১১১।  



 

 

থভসে যাসব। কারণ এগুসো এমনেব কাজ থযগুসো িমরতযাগ 

করা বযতীত োওম েংঘমটত হসত িাসর না। থযমন,    

* হাদীসে কুদেীসত রসয়সে:  

َوتَه ُ َوَشَرابَه ُ َطعَاَمه ُ دَع ُيَُ» ِلي ِمنُ  َوَشه   « أَج 

‘(আল্লাহ তা‘আো বসেন) মেয়াম িােনকারী আমার কারসণ 

তার িানাহার ও কামভাব থর্সক মবরত র্াসক।’168  

 

আর চুম্বন বা স্পশথ করাসত যমদ বীযথিাত না হয় তাহসে মেয়াম 

ভে হসব না। কারণ,  

* েহীহ বুখারী ও মুেমেসম আসয়শা রামদয়াল্লাহু আনহা থর্সক 

এসেসে, মতমন বসেন,  

 وهُو ويباشُر صائُم وهُو يقبُل كاُن وسلم عليه للا صلى النبُي أن»
 . ِربِِهُ«ُْل مُكملكأ كان ولكنُه صائم

‘নবী োল্লাল্লাহু ‘আোইমহ ওয়াোল্লাম োওম অবস্থায় স্ত্রী চুম্বন 

করসতন এবং োওম অবস্থায় মতমন স্ত্রীসদর েসে থমোসমশা 

 

 বুখারী: ১৮৯৪।  



 

 

করসতন। মকন্তু মতমন তাাঁর কামভাব থতামাসদর থচসয় অমধক 

মনয়ন্ত্রণ করসত েক্ষম মেসেন।’169  

* অনুরূি েহীহ মুেমেসম এসেসে:  

ُِ َرس ولَُ َسأَلَُ َسلََمةَُ أَبِي ب نُِ ع َمرَُ أنَُّ»  أَي قَب ِلُ  َوَسلَّمَُ َعلَي هُِ ّللاَّ ُ َصلَُّى ّللاَّ
ائِمُ  ُِ َرس ولُ  لَه ُ فَقَالَُ الصَّ  َسلََمةَُ ِْل م ُِ َهِذهُِ َسلُ  َوَسلَّمَُ َعلَي هُِ ّللاَّ ُ َصلَّى ّللاَّ
بََرت ه ُ ُِ َرس ولَُ أَنَُّ فَأَخ  نَعُ  َوَسلَّمَُ َعلَي هُِ ّللاَّ ُ َصلَّى ّللاَّ  يَُا فَقَالَُ ذَِلكَُ يَص 
ُِ َرس ولَُ رَُ َوَما ذَن بِكَُ ِمنُ  تَقَدَّمَُ َما لَكَُ ّللاَّ ُ َغفَرَُ قَدُ  ّللاَّ  لَه ُ فَقَالَُ تَأَخَّ
ُِ َرس ولُ  ُِ أََما َوَسلَّمَُ َعلَي هُِ ّللاَّ ُ َصلَّى ّللاَّ ُِ َْلَت قَاك مُ  إِن ِي َوّللاَّ شَُ لِلَّ  اك مُ َوأَخ 

 .«لَه ُ

‘উমর ইবন আবূ োেমা রােুে োল্লাল্লাহু ‘আোইমহ 

ওয়াোল্লামসক মজসজ্ঞে করসেন। োওম িােনকারী মক চুম্বন 

করসত িারসব? তখন আল্লাহর নবী বেসেন, এসক মজজ্ঞাো 

কর অর্থাৎ উসম্ম োেমাসক (মযমন রােূসের োল্লাল্লাহু ‘আোইমহ 

ওয়াোল্লাম স্ত্রী মেসেন) অতঃির উসম্ম োেমা বসে মদসেন, 

আল্লাহর রােূে এমনমট করসতন। তখন মতমন আরয করসেন 

ইয়া রােুোল্লাহ! আল্লাহ মক আিনার িূবথাির েকে থগানাহ 

ক্ষমা কসর থদন মন? নবী োল্লাল্লাহু ‘আোইমহ ওয়াোল্লাম 

বেসেন, শুসন রাখ আল্লাহর কেম কসর বেমে, মনশ্চয়ই আমম 

 

 বুখারী: ১৮৯৪; মুসলিম: ১১৫১।  



 

 

থতামাসদর থচসয় অমধক তাকওয়ার অমধকারী এবং আমম 

আল্লাহসক অমধক ভয় কমর।’170 

অবশয যমদ োওম িােনকারী চুম্বন বা অনয মকেুর মাধযম 

বীযথিাসতর আশঙ্কা থবাধ কসর মকংবা তাসদর এ চুম্বন েহবাে 

িযথন্ত থিৌঁমেসয় থদসব এবং থে তার কাম উসত্তজনাসক মনয়ন্ত্রণ 

করসত িারসব না। তখন তার ওির চুম্বন ও অনয আচরণগুসো 

হারাম হসব। এটা হসি অনযাসয় ির্ রুদ্ধ করা এবং োওম 

ভে থর্সক োওমসক থহফাজত করার জনয। এ জনযই আল্লাহর 

নবী োল্লাল্লাহু ‘আোইমহ ওয়াোল্লাম োওম িােনকারী 

অযুকারীসক নাসকর মসধয ভাসোভাসব িামন টানার থক্ষসত্র 

বাড়াবামড় করসত মনসেধ কসরমেসেন। কারণ, োওম 

িােনকারী ভাসোভাসব নাসক িামন মদসে থিসটর থভতসর িামন 

চসে যাবার আশঙ্কা আসে তাই রােূে োল্লাল্লাহু ‘আোইমহ 

ওয়াোল্লাম এরূি করসত মনসেধ কসরসেন; যাসত োওম 

ফাসেদ না হসয় যায়।  

o তসব থকাসনা স্বপ্নসদাসের মাধযসম মকংবা থকাসনা মচন্তা-ভাবনা 
োড়াই যমদ বীযথিাত হয় তাহসে োওম ভে হসব না। কারণ 

 

 বুখারী: ১৯২৭; মুসলিম: ১১০৬।  



 

 

স্বপ্নসদাে োওম িােনকারীর ইিায় হয়মন। আর মচন্তা-
ভাবনার মবেয়মট ক্ষমারসযাগয। কারণ,  

* রােূেুল্লাহ োল্লাল্লাহু ‘আোইমহ ওয়াোল্লাম বসেসেন : 

َُ إِنَُّ» تِي َعنُ  تََجاَوزَُ ّللاَّ  «تَتََكلَّمُ  أَوُ  تَع َملُ  لَمُ  َمُا أَن ف َسَها بِهُِ َحدَّثَتُ  َمُا أ مَّ

‘মনশ্চয় আল্লাহ আমার উম্মতসক ক্ষমা কসর মদসয়সেন, যা 

আমার উম্মত মসন মসন কল্পনা কসর যাবৎ তা বাস্তবায়ন কসর 

মকংবা আোি কসর।”171 

 

তৃতীয় কারণ: িানাহার করা  

িানাহার করা বেসত, থয থকাসনা প্রকার খাদয বা িানীয় দ্রবয 

মুখ বা নাক মদসয় মভতসর প্রসবশ করাসনাসক বুোয়। কারণ,  

* আল্লাহ তা‘আো বসেন:  

 َودُِٱْۡلَسُۡ ٱۡلَخۡيطُِ ِمنَُ ٱْۡلَۡبيَضُ  ٱۡلَخۡيطُ  لَك مُ  يَتَبَيَّنَُ َحتَّىَُٰ َوٱۡشَرب وا ُ وا َُوك ل ُ﴿
وا ُ ث مَُّ ٱۡلفَۡجِرُ  ِمنَُ يَامَُ أَتِمُّ  ]  ١٨٧: البقرة[ ُ﴾ ٱلَّۡيِلُ  إِلَى ٱلص ِ

 

 বুখারী: ২৫২৮; মুসলিম: ১২৭।  



 

 

‘সতামরা িানাহার কর, যতক্ষণ না রাসতর কাসো থরখা থর্সক 

থভাসরর োদা থরখা থতামাসদর কাসে স্পষ্ট হয়। অতঃির 

মেয়ামসক রাত িযথন্ত িূণথ কর।’ {েূরা আে-বাকারা: ১৮৭}  

আর নাক মদসয় মকেু প্রসবশ করাসনা িানাহাসরর মসতাই। 

কারণ,  

* োকীত ইবসন েুবরা রামদয়াল্লাহু ‘আনহুর হাদীসে এসেসে:  

تِن َشاقُِ فُِي َوبَاِلغُ » ُ اَِلس   «َصائًِما تَك ونَُ أَنُ  إَِلَّ

‘(রােূেুল্লাহ োল্লাল্লাহু ‘আোইমহ ওয়াোল্লাম বসেসেন: ) তুমম 

অযুর েময় নাসক ভাসোভাসব িামন থিৌঁমেসয় দাও অবশয োওম 

িােনকারী হসে এমন করসব না।’172 

আর নাসক গসন্ধর ঘ্রাণ মনসে োওম ভােসব না। কারণ ঘ্রাসণর 

এমন থকাসনা দৃশযমান শরীর থনই যা থিসটর থভতসর প্রসবশ 

করসব। 

 

চতুর্থ কারণ: িানাহাসরর অনুরূি বস্তু গ্রহণ করা 

 

 মুসনাসদ আহমাদ ৪/৩২, ৩৩, ২১১; আবু দাউদ: ২৩৬৬; লিরলমযী: ৭৮৮; নাসাঈ ১/৮৭।  



 

 

এটা দু’ ধরসনর হসয় র্াসক।  

এক: মেয়াম অবস্থায় রক্তিাত মকংবা অনয থকাসনা কারসণ 

রসক্ত প্রসয়াজন হসে যমদ রক্ত থদয়া হয়, তাহসে মেয়াম থভসে 

যাসব। থকননা িানাহাসরর িুমষ্টর চূড়ান্ত িযথায় হসো রক্ত। রক্ত 

গ্রহসণর মাধযসম থে-ই িুমষ্ট অমজথত হয়।  

দুই: থযেব ইনসজকশন খাদয ও িানীসয়র মবকল্প, তা প্রসয়াগ 

করা হসেও মেয়াম থভসে যাসব। যমদও তা বাস্তসব খাদয ও 

িানীয় নয়, মকন্তু খাদয-িানীসয়র মবকল্প। েুতরাং তা খাদয ও 

িানীসয়র মবধান রাখসব।  

আর থয ইনসজকশন খাসদযর িমরিূরক নয়: তা দ্বারা মেয়াম 

ভে হসব না। যমদও ইনসজকশন মাংেসিশী মকংবা রসগ থনয়া 

হয়। এমনমক কণ্ঠনােীসতও যমদ এর প্রভাব যায় তাহসেও 

মেয়াম ভে হসব না। থকননা তা খাদযও নয় িানীয়ও নয়; 

তাোড়া তা খাদয বা িানীসয়র অসর্থও িসড় না। েুতরাং এর 

দ্বারা খাদয বা িানীসয়র মবধান প্রসযাজয হসব না।  

আর খাদয বা িানীয় োড়া কণ্ঠনােীসত অনয থকাসনা স্বাসদর 

প্রভাব ধতথবয নয়।  



 

 

* এজনয আমাসদর ফকীহগণ বসেন: ‘যমদ োওম িােনকারীর 

িাসয় থকাসনা মতক্ত মজমনে ঘেথসণর ফসে থে এর স্বাদ 

কণ্ঠনােীসত িায় তাহসে োওম ভােসব না।’  

* শায়খুে ইেোম ইবন তাইমময়া রহ. তাাঁর ‘হাকীকতুে 

মেয়াম’ মরোোয় বসেসেন: ‘কুরআন ও েুন্নাহর দেীে-

প্রমাণামদসত এমন মকেু আসে মন যার মভমত্তসত দামব করা যায় 

থয, আল্লাহ ও তাাঁর রােূসের মনকট তা-ই োওম ভেকারী যা 

মগসজ থিৌঁসে মকংবা শরীসর থিৌঁসে মকংবা থকাসনা গহ্বর মদসয় 

প্রসবশ কসর অর্বা মুখগহ্বসর প্রসবশ কসর, মকংবা এধরসনর 

অনযানয থযেব মবেয়সক এ-মতামসতর প্রবক্তাগণ আল্লাহ ও 

তাাঁর রােূসের মনকসট এ হুকুসমর মূে কারণ মহসেসব মচমিত 

কসর র্াসকন। (অর্থাৎ এগুসোর থকাসনামটই োওম ভসের মূে 

কারণ মহসেসব প্রমামণত হয় মন।)  

মতমন আরও বসেন: ‘যখন এটা প্রমামণত হসো না থয, আল্লাহ 

ও তাাঁর রােূে এেব দবমশষ্টয বা কারণসক োওম ভে হওয়ার 

কারণ বসে মনধথারণ কসরসেন, তখন থকউ যমদ বসে থয, 

আল্লাহ ও তাাঁর রােূে এগুসোসক োওম ভসের কারণ মনধথারণ 



 

 

কসরসেন, তসব তা হসব আল্লাহর উির না থজসন কর্া 

বো।’173 

 

িঞ্চম কারণ: মেোর মাধযসম রক্ত থবর করা  

কারণ, রােূেুল্লাহ োল্লাল্লাহু ‘আোইমহ ওয়াোল্লাম বসেসেন:  

وم ُ« مُ الَحاجُِ أَف َطرَُ» ج   َوالَمح 

‘মেো থয োগায় ও থয মেো গ্রহণ কসর- উভসয়র মেয়াম ভে 

হসব।’174  

ইমাম বুখারী রহ. বসেন. ‘এ অধযাসয় এর থচসয় অমধক মবশুদ্ধ 

হাদীে আর থনই।’  

আর এটাই ইমাম আহমদ ও অমধকাংশ ফকীসহর মাযহাব। 

 

 হাকীকািুস লসয়াম, পৃ. ৫২-৫৩। আর আল্লাহর উপর না দজসন কথা বি হারাম ও সবসচসয় বড় 

গুনাহ; সুিরাং মগ্জ বা শরীসর দপ াঁো অথবা দকাসনা রাস্তা লদসয় প্রসবশ করা, অথবা দপসট প্রসবশ 

করা এগুসিার দকাসনাটিই সাওম র্সের কারর্ নয়। [অনুবাদক ও সম্পাদক] 

 মুসনাসদ আহমাদ ৫/২৭৭, ২৮০, ২৮২, ২৮৩; আবু দাউদ ২৩৬৭; ইবন খুযাইমাহ: ১৯৬২, ১৯৬৩; 

মুস্তাদরাসক হালকম ১/৪২৭।   



 

 

o মেো দ্বারা রক্ত থবর করার অসর্থ আসরা রসয়সে মশরা থকসট 
রক্ত থবর করা ও এ জাতীয় কমথকাণ্ড; যা মদসয় রক্ত প্রদান 
করসে শরীসর মশো থদওয়ার মত প্রভাব িসড়।  

েুতরাং ফরয মেয়াম িােনকারীর জনয কাউসক রক্তদান করা 

দবধ নয়; তসব যমদ এমন থকাসনা অতযাবশযক অবস্থায় িমতত 

হয়; যা ফরয মেয়ামিােনকারীর রক্তদান দ্বারাই থকবে 

েমাধান হসত িাসর, আর রক্ত থদওয়ার কারসণ 

োওমিােনকারীরও ক্ষমত না হয় তখন অতযাবশযকতার 

কারসণ রক্ত প্রদান করা জাসয়য হসব এবং থে ওই মদসনর 

োওম ভে করসব ও িরবতথীসত তা কাযা কসর মনসব।   

অবশয নাক মদসয় রক্ত িড়া, কসফর েসে রক্ত থবর হওয়া, 

অশথ থরাসগর কারসণ রক্ত থবর হওয়া, দাাঁত উঠাসনাজমনত 

কারসণ রক্ত থবর হওয়া, ক্ষতস্থান থফসট রক্ত থবর হওয়া মকংবা 

েুাঁই মদসয় থখাচা মদসয় রক্ত থবর করা ও এ জাতীয় কাসজ 

োওম ভে হয় না। কারণ; এগুসো মশোও নয়, তার মতও 

নয়; থকননা এগুসো শরীসর মশোর মত প্রভাব থফসে না।  

 

েষ্ঠ কারণ: ইিাকৃত মুখ ভসর বমম করা  



 

 

বমম হসি, িাকস্থেীসত খাবার বা িানীয় যা মকেু রসয়সে তা 

মুখ মদসয় থবর কসর থদওয়া। বমম দ্বারা োওম নষ্ট হয়, কারণ;  

রােূেুল্লাহ োল্লাল্লাহু ‘আোইমহ ওয়াোল্লাম বসেন:  

ء ، ذََرَعه ُ َمنُ » تَقَاءَُ َوَمنُ  قََضاء ، َعلَي هُِ فَلَي سَُ القَي  دًا اس   فَل يَق ِضُ« َعم 

‘সয বযমক্তর অমনিাকৃত বমম হসো, তার ওির থকাসনা কাযা 

থনই। তসব থয ইিাকৃত বমম করে, থে থযন কাযা কসর 

থনয়।’175  

ইিাকৃত বমম করসে মেয়াম ভে হসয় যাসব। চাই থিট থচসি 

বমম করুক, মকংবা কণ্ঠনােীসত মকেু প্রসবশ কমরসয় বমম 

করুক মকংবা এমন বস্তুর ঘ্রাণ মনে, যাসত বমম আসে, অর্বা 

এমন বস্তুর মদসক ইসি কসর নজর মদে যার কারসণ বমম হয়। 

এেব কারসণ মেয়াম থভসে যাসব।  

আর যমদ থকাসনা কারণ োড়া বমম হয়, তাহসে োওসমর 

থকাসনা ক্ষমত থনই।  

আর যমদ িাকস্থেী বমম করসত চায় তাহসে থেটাসক থচসি 

রাখাও োওমিােনকারীর জনয আবশযক নয়; থকননা এটা 

 

 লিরলমযী: ৭২০; আবু দাউদ: ২৩৮০; মুসনাদ আহমদ: ২/৪৯৮, নং ১০৪৬৩।  



 

 

তার ক্ষমত করসব, বরং থেটাসক তার অবস্থায় থেসড় মদসব, 

অর্থাৎ থে বমম করসত থচষ্টা করসব না, বমম বন্ধ করসতও থচষ্টা 

করসব না।  

 

েপ্তম কারণ: হাসয়য তর্া ঋতু বা থনফাে তর্া েন্তান প্রেসবর 

রক্ত থবর হওয়া।  

* কারণ, রােূেুল্লাহ োল্লাল্লাহু ‘আোইমহ ওয়াোল্লাম বসেন:  

ُ«تَصُ  َولَمُ  ت َصل ُِ لَمُ  َحاَضتُ  إِذَا أَلَي سَُ »  م 

‘নারীর যখন হাসয়য হয়, তখন োোত আদায় কসর না এবং 

মেয়ামও িােন কসর না, তা নয় মক?’176  

যখন থকাসনা মমহোর হাসয়য হয় মকংবা থনফাসের রক্ত থদসখ 

তখন তার োওম থভসে যাসব। চাই থে মদসনর শুরুসত থদখুক 

মকংবা থশেভাসগ থদখুক। এমনমক যমদও তা েূযথ থিাবার এক 

ক্ষমনক আসগও হয়।   

 

 বুখারী: ৩০৪। 



 

 

আর যমদ থে অনুভব কসর থয রক্ত থবর হওয়া শুরু হসি, 

মকন্তু েূযথ থিাবার িরই শুধু থেটা থবর হয়, তসব তাসত তার 

োওম শুদ্ধ হসয় যাসব।  

• োওম িােনকারীর উির হারাম হসব, উিসরাক্ত োওম 
ভসের কারণেমূসহর থয থকাসনা একমট করা, যমদ োওমমট 
হয় ফরয োওম, থযমন রমযাসনর োওম। অর্বা যমদ 
থেটা হয় ওয়ামজব োওম থযমন, কাফফারার োওম ও 
মান্নসতর োওম। অবশয যমদ োওম ভাোর শরয়ী ওযর 
র্াসক তাহসে থেটা মভন্ন কর্া। কারণ থয বযমক্ত ওয়ামজব 
শুরু কসর তার জনয েহীহ থকাসনা ওযর োড়া এটা িমরিূণথ 
করাটা আবশযক। তারির যমদ থকউ থকাসনা ওযর োড়া 
রমযাসনর মদসনর থবোয় এ হারামেমূসহর থকাসনা একটা 
কসর বসে তাহসে তার ওির বাকী মদন িানাহার থর্সক 
মবরত র্াকা এবং কাযা করা ওয়ামজব। অবশয অনযানয 
ওয়ামজব োওসমর থক্ষসত্র শুধু কাযা করসত হসব, িানাহার 
থর্সক মবরত র্াকসত হসব না।  
আর যমদ নফে োওম হয়, তাহসে থকাসনা ওযর োড়াই 

োওম ভাো জাসয়য। মকন্তু োওম িুরা করাই উত্তম। 

o মপ্রয় ভাইেব! থতামরা আল্লাহর আনুগসতযর বযািাসর 
যত্নবান হও। িািাচার ও হারাম থর্সক মবরত র্াক। 
আেমান ও যমীসনর েৃমষ্টকতথার মদসক কায়মসনাবাসকয 



 

 

প্রার্থনা কর, তাাঁর দাসনর মবসশে েময়গুসোসক যর্াযর্ভাসব 
কাসজ োগাও; মতমন থতা অফুরন্ত দানশীে। আর থজসন 
থরসখা! থতামরা থতামাসদর মাওোর আনুগসতয থয েময় 
কামটসয়ে দুমনয়া থর্সক তা-ই শুধু থতামাসদর প্রামপ্ত। েুতরাং 
েময় চসে যাওয়ার িূসবথ েময়সক গনীমত মসন কসর তার 
যর্াযর্ েদ্বযবহার কসরা। ক্ষমত আিমতত হওয়ার আসগই 
োভসক থবসে নাও।  

থহ আল্লাহ! আিমন আমাসদর েময়গুসোসক কাসজ োগাবার 

তাওফীক মদন, আর আমাসদরসক থনক কমথেমূসহ বযস্ত রাখুন।  

থহ আল্লাহ! আমাসদর উির দয়া ও অনুগ্রহ দান করুন আর 

আমাসদর েসে ক্ষমা ও মাজথনার আচরণ করুন।  

থহ আল্লাহ! আমাসদর জনয থনক কাজ তর্া জান্নাসতর 

রাস্তােমূহসক েহজ কসর মদন আর কমঠন কাজ তর্া 

জাহান্নাসমর আমে থর্সক আমাসদরসক দূসর রাখুন এবং 

আমাসদরসক আসখরাত ও দুমনয়াসত ক্ষমা নেীব করুন।  

থহ আল্লাহ! আিমন আমাসদরসক আমাসদর নবীর শাফা‘আত 

নেীব করুন এবং আমাসদরসক তাাঁর হাউসজ উিনীত করুন 

আর তা থর্সক িান কমরসয় এমনভাসব িমরতৃপ্ত করুন থয আর 

কখসনা মিিাো না োসগ থহ েৃমষ্টকুসের রব। 



 

 

থহ আল্লাহ আিমন োোত, োোম ও বরকত নামযে করুন 

আিনার বান্দা ও নবী মুহাম্মাসদর ওির এবং তার িমরবার-

িমরজন ও েকে েেী-োর্ীর ওির।  

  



 

 

িঞ্চদশ আের 

মেয়াম ভসের শতথাবমে এবং থয কাসজ মেয়াম ভাসে না আর 

োওম িােনকারীর জনয যা করা জাসয়য 

  

েকে প্রশংো আল্লাহর জনয মযমন প্রজ্ঞাময় স্রষ্টা, মহীয়ান 

েমহষু্ণ েতযবাদী, দয়ােু েম্মামনত মরমযকদাতা, োত রাস্তা তর্া 

আেমানসক থকাসনা প্রকার খুাঁমট ও েমি োড়াই উিসর 

উমঠসয়সেন, যমীনসক েুঊচ্চ িাহাড় দ্বারা েুমস্থরভাসব প্রমতমষ্ঠত 

কসরসেন, তাাঁর েৃমষ্টর কাসে দেীে-প্রমাণামদ ও থমৌমেক তসের 

মাধযসম িমরমচত হসয়সেন, েকে েৃমষ্টকুসের মরমযসকর দাময়ত্ব 

মনসজই গ্রহণ কসরসেন, মানুেসক েৃমষ্ট কসরসেন েসবসগ স্খমেত 

িামন থর্সক, তাসক শরীয়ত মদসয় থবাঁসধ মদসয়সেন যাসত থে 

েম্পকথ মঠক রাসখ, থযগুসো তাাঁর মনঃিুত হয় না এমন ভুে-

ভ্রামন্ত তার থর্সক মাজথনা কসরসেন। আমম তার প্রশংো কমর 

যতক্ষণ মনবথাক চুি র্াসক আর যতক্ষণ থকাসনা কর্ক কর্া 

বসে।  

আর আমম োক্ষয মদমি থয, একমাত্র আল্লাহ োড়া থকাসনা 

ইোহ থনই, তাাঁর থকাসনা শরীক থনই, এটা মনষ্ঠাবাসনর োক্ষয 



 

 

থকাসনা মুনামফসকর োক্ষয থনই। আমম আরও োক্ষয মদমি থয, 

মুহাম্মাদ তাাঁর বান্দা ও রােূে যার দাওয়াত উির-নীচ েকে 

স্থানসক বযািকভাসব অন্তভুথক্ত কসর। আল্লাহ তাাঁর উির োোত 

থিশ করুন, অনুরূি তাাঁর োর্ী আবু বকসরর উির, মযমন 

উিযুক্ত মবচক্ষণতার োসর্ মুরতাদসদর মবরুসদ্ধ দাাঁমড়সয়মেসেন, 

আর ‘উমাসরর ওির, মযমন কাসফরসদর মার্াবযার্ার কারণ 

হসয়মেসেন এবং বন্ধ দরজা খুসেমেসেন, আর ‘উেমাসনর 

উির, যার েম্মানসক িােণ্ড-েীমােঙ্ঘনকারী বযতীত থকউ নষ্ট 

কসরমন, অনুরূিভাসব ‘আেীর ওির, মযমন তাাঁর বীরসত্বর 

কারসণ েংকীণথ িসর্ও হাটসত েক্ষম মেসেন। তদ্রূি রােূসের 

েকে িমরবার-িমরজন, েকে োহাবী যাসদর প্রসতযসকই 

অনযসদর উির থিসয়মেসেন থশ্রষ্ঠত্ব। আর আল্লাহ তাসদর 

যর্াযর্ োোমও প্রদান করুন।  

o আমার ভাইসয়রা! িূসবথ আমরা মেয়াম ভসের কারণেমূহ 
মনসয় আসোচনা কসরমে। হাসয়য ও থনফাে োড়া মেয়াম 
ভসের অনযানয কারণেমূহ থযমন, েহবাে করা, েরােমর 
বীযথিাত ঘটাসনা, খাদয মকংবা এ জাতীয় মকেু খাওয়া বা 
বযবহার করা এবং মশো োগাসনা ও বমম করা এ েব মকেু 
দ্বারা থকবে তখনই োওম ভে হসব যখন তা থজসন শুসন, 
িরণ কসর ও স্বপ্রসণামদত হসয় কসর।  



 

 

o েুতরাং থবাো থগে থয, োওম ভে হওয়ার জনয মতনমট 
শতথ রসয়সে:  

প্রর্ম শতথ: মেয়াম ভসের কারণ েম্পসকথ জ্ঞান র্াকা 

তাই যমদ না থজসন উিসরাক্ত মবেসয়র থকাসনা একমটসত মেপ্ত 

হয়, তাহসে মেয়াম ভে হসব না। কারণ,  

* আল্লাহ তা‘আো েূরা আে-বাকরায় বসেন:  

 ]  ٢٨٦: البقرة[ ﴾ أَۡخَطۡأنَاُ  أَۡوُ نَِّسينَا ُ إِن ت َؤاِخۡذنَا ُ ََلُ َربَّنَا ﴿

‘সহ আমাসদর রব! আিমন আমাসদর িাকড়াও করসবন না, 

যমদ আমরা ভুসে যাই মকংবা থকাসনা ভুে কসর বমে।’ {েূরা 

আে-বাকারা, আয়াত: ২৮৬} তখন আল্লাহ তা‘আো বেসেন, 

“অবশযই আমম তা কবুে কসরমে”।177  

* অনয আয়াসত আল্লাহ তা‘আো বসেন:  

نَاحُ  ۡيك مَُۡعلَُ َولَۡيسَُ ﴿ ِكن بِهِۦ أَۡخَطۡأت م فِيَما ُ ج  ُا َولََٰ دَۡتُ مَّ  َوَكانَُ ق ل وب ك ۡمُ  تَعَمَّ
ِحيًما َغف وٗرا ٱللَّ ُ  ]  ٥: اَلحزاُب[ ﴾ ٥ رَّ

‘আর থতামরা ভুসে যা কর, তাসত থকাসনা অিরাধ থনই। 

অবশয ইিািূবথক থতামাসদর হৃদয় যা করসে তার বযািাসর 

 

 মুসলিম: ১২৬। 



 

 

জবাবমদমহ করসত হসব। আর আল্লাহ অতযন্ত ক্ষমাশীে, 

অমতশয় দয়ােু।’ {েূরা আে-আহযাব, আয়াত: ৫} 

না জানার কারসণ োওম না ভাোর মবেয়মট বযািক, হসত িাসর 

থে শরীয়সতর হুকুম েম্পসকথ অজ্ঞ। থযমন, থে ধারণা কসর 

থয এ মজমনেটা োওম ভােসব না, ফসে তা কসর বসে। অর্বা 

কাজ করা অবস্থায় বা েমসয় থেমট তার অজানা মেে। থযমন, 

থে ধারণা কসর থয, ফজর বা েুবসহ োমদক এখনও উমদত 

হয়মন, ফসে থে খাওয়া-মিনা চামেসয় যায় অর্চ ফজর উমদত 

হসয় থগসে। মকংবা েূযথ অস্তমমত হসয় থগসে মসন কসর থখসয় 

থফেে অর্চ েূযথ তখনও অস্ত যায় মন। এেব কারসণ োওম 

ভে হসব না। কারণ,  

* েহীহ বুখারী ও মুেমেসম আদী ইবসন হাসতম রামদয়াল্লাহু 

আনহু হসত বমণথত হসয়সে, মতমন বসেন,  

َب يَضُ  ال َخي طُ  لَك مُ  يَتَبَيَّنَُ َحتَّى﴿ اْليُة هذه نزلُت لما»  ال َخي طُِ ِمنَُ اْل 
َودُِ َس   ُامفجعلته أبيُض واْلخر أسوُد اأحدهم عقاليُن إلى عمدُت ﴾اْل 
 سوُداْل من اْلبيُض لُي تبيُن فلما إليهما ُرظأن وجعلُت وسادتُي تحُت

 وسلُم عليهُِ للُا صلى للا رسول إلى غدوتُ  حتُ ُبأص فلما أمسكُت
، بالذي فأخبرت ه ُ  ُكوساُد إن: وسلم عليُه للُا صلُى النبي فقاُل صنعت 

 إنمُا ،وسادك تحُت واْلسوُد اْلبيُض الخيُط كاُن نُإ لعريُض ذنإ
 .«الليل وسواُد النهار بياُض ذلك



 

 

“যখন নামযে হসো এই আয়াতমট,  

َب يَضُ  ال َخي ط ُ لَك مُ  يَتَبَيَّنَُ َحتَّى﴿ َودُِ ال َخي طُِ ِمنَُ اْل  َس   ]187: البقرة[ ﴾اْل 

“যতক্ষণ না স্পষ্টভাসব থদখা যায় কাসো থরখা থর্সক শুভ্র 

থরখা” তখন আমম দু’মট েুতা মনোম, একটা কাসো অিরমট 

োদা। উভয়টাসক আমার বামেসশর নীসচ রাখোম এবং 

উভসয়র মদসক তাকাতাম। অতঃির যখন আমার মনকট কাসো 

েূতা থর্সক শুভ্র েুতাটা িমরস্কার ভাসব থদখা থগে তখন আমম 

িানাহার থর্সক মবরত র্াকোম। অতঃির যখন েকাে হসো 

তখন আমম রােূেুল্লাহ োল্লাল্লাহু আোইমহ ওয়াোল্লাসমর মনকট 

মগসয় যা করোম থে ঘটনা জানাোম। তখন নবী োল্লাল্লাহু 

আোইমহ ওয়াোল্লাম বেসেন, তাহসে থতামার বামেশ থতা থবশ 

বড় ও প্রশস্ত, যমদ থতামার বামেসশর নীসচ র্াসক শ্রভ্র ও কাসো 

েুতা। এটা থতা মদসনর শুভ্রতা ও রাসতর কৃষ্ণতা।”178 

এ হাদীসে থদখা যাসি থয, ‘আদী রামদয়াল্লাহু আনহু েুবসহ 

োমদক উমদত হওয়ার িরও থখসয়সেন। দুসটা থরখা িমরস্কার 

থদখা না যাওয়া িযথন্ত মতমন িানাহার িমরতযাগ কসরন মন। 

আর নবী োল্লাল্লাহু আোইমহ ওয়াোল্লাম তাসক োওমমট কাযা 

 

 বুখারী: ১৯১৬; মুসলিম: ১০৯০।  



 

 

করার মনসদথশও থদনমন; কারণ মতমন এর হুকুম েম্পসকথ অজ্ঞ 

মেসেন।  

* অনুরূি েহীহ বুখারীসত আেমা মবনসত আমব বকর 

রামদয়াল্লাহু আনহা এর হাদীসে এসেসে। মতমন বসেন, 
 طلعُت ثم غيُم ميُو وسلم عليُه للُا صلى النبي عهُد فُي فطرناأ»

 .«الشمس

“আমরা নবী োল্লাল্লাহু আোইমহ ওয়াোল্লাসমর যুসগ ইফতার 

কসরমেোম এক থমঘো মদসন তারির েূযথ থদখা মগসয়মেে।”179  

এখাসন মতমন উসল্লখ কসরনমন থয, নবী োল্লাল্লাহু আোইমহ 

ওয়াোল্লাম তাসদরসক োওমমট কাযা করার মনসদথশ 

মদসয়মেসেন; কারণ তাসদর েময় অজানা মেে। আর কাযার 

মনসদথশ যমদ রােূে োল্লাল্লাহু আোইমহ ওয়াোল্লাম মদসয়ই 

র্াকসতন তসব তা অবশযই বমণথত হসতা; থকননা এমট অতযন্ত 

গুরুত্বিূণথ মবেয় যা বণথনার থক্ষসত্র মানুসের মহম্মসতর অভাব 

হসতা না।  

বরং শায়খুে ইেোম ইবসন তাইমময়যাহ তার ‘হামককাতুে 

মেয়াম’ নামক থরোোয় বসেন, 

 

 বুখারী: ১৯৫৯।  



 

 

 أنهُم: عروُة أبيه عُن يثُِدُِالحَُ ةروا أحد ُ ةَُوَُرُ عُ  بنُ  امُ شَُهُِ نقلَُ نهإ»

 .«بالقضاء مرواؤُي لم

এ হাদীে বণথনাকারীসদর অনযমত মহশাম ইবসন ‘উরওয়াহ তার 

মিতা ‘উরওয়াহ থর্সক বণথনা কসরন, “তাসদরসক কাযা করার 

মনসদথশ থদওয়া হয় মন।”180 

মকন্তু যখনই জানসত িারসব থয, মদন এখনও বাকী রসয়সে 

এবং েূযথ অস্ত যায়মন, তখন থর্সক (মদসনর অবমশষ্টাংশ) েূযথ 

অস্তমমত হওয়া িযথন্ত িানাহার ইতযামদ থর্সক মবরত র্াকসব।  

উদাহরণস্বরূি, যমদ থকউ েুবসহ োমদক উমদত হওয়ার ির 

ভক্ষণ কসর এ মসন কসর থয েুবসহ োমদক এখসনা উমদত হয় 

মন। অতঃির তার মনকট স্পষ্ট হসো থয, েুবসহ োমদক উমদত 

হসয় থগসে, তাহসে তার থরাযা েহীহ হসব, তার উির কাযা 

আবশযক হসব না। কারণ থে েমসয়র বযািাসর অজ্ঞ মেে। আর 

আল্লাহ তা‘আো তার জনয িানাহার ও েহবােসক েুবসহ 

োমদক স্পষ্ট হওয়ার িূবথ িযথন্ত হাোে কসরসেন। আর 

 

 হাকীকািুস লসয়াম, পৃ. ৩৪, ৩৫।  
বুখারীর পূসববাি বর্বনায় এসসসে, লহশামসক বিা হসিা, িাসদরসক কী কাযা করার লনসদব শ দদওয়া 

হসয়লেি? লিলন বিসিন, কাযার কী প্রসয়াজন? আর মা‘মার বসিন, আলম লহশামসক বিসি শুসনলে, 

“আলম জালন না িারা িা কাযা কসরলেি লক না?”  



 

 

অনুমমত থদয়া দবধ মজমনসের কাযা করার মনসদথশ থদয়া হয় 

না।  

 

মদ্বতীয় শতথ: মেয়াসমর কর্া িরণ র্াকা  

েুতরাং যমদ মেয়াম িােনকারী মনজ মেয়াসমর কর্া ভুসে 

োওম ভেকারী থকাসনা কাজ কসর থফসে তাহসে তার মেয়াম 

শুদ্ধ হসব, তাসক আর থেটা কাযা করসত হসব না। থযমনমট 

েূরা বাকারার আয়াসত গত হসয়সে।  

* তাোড়া আবূ হুরায়রা রামদয়াল্লাহু ‘আনহু হসত বমণথত, 

রােূেুল্লাহ োল্লাল্লাহু ‘আোইমহ ওয়াোল্লাম বসেন:  

َمه ُ، فَل ي تِمَُّ َشِرَبُ، أَوُ  فَأََكلَُ َصائِم ، َوه وَُ نَِسيَُ َمنُ »  أَط عََمه ُ فَإِنََّمُا َصو 
 َوَسقَاه ُ« للا ُ

‘সয মেয়াম িােনকারী ভুসে িানাহার করে, থে থযন তার 

মেয়াম িূণথ কসর; থকননা আল্লাহই তাসক িানাহার 

কমরসয়সেন।’181 

 

 বুখারী: ১৯৩৩; মুসলিম: ১১৫৫।   



 

 

নবী োল্লাল্লাহু আোইমহ ওয়াোল্লাম কতৃথক োওম িমরিূণথ 

করার মনসদথশ প্রদান থে োওম েহীহ হওয়ার স্পষ্ট দেীে। 

আর ভুসে যাওয়া বযমক্তর খাওয়াসনা ও িান করাসনার েম্পকথ 

আল্লাহর মদসক করা প্রমাণ কসর থয এর উির থকাসনা 

িাকড়াও বা জবাবমদমহতা থনই।  

o মকন্তু যখনই িরণ হসব মকংবা থকউ িরণ কমরসয় থদসব 
তখনই: থেটা থর্সক মবরত র্াকসব এবং মুসখ মকেু র্াক 
থে তাও মনসক্ষি করসব; কারণ এখন তার ওযর দূরীভূত 
হসয়সে।  

o আর যখন থকউ থদখসব থয, োওম িােনকারী বযমক্ত খাসি 
মকংবা িান করসে, তখন তার উমচত হসব োওম 
িােনকারীসক েতকথ কসর থদওয়া। কারণ,  

* আল্লাহ তা‘আো বসেন, 

ُ  ٱۡلبِر ُِ َعلَى َوتَعَاَون وا ُ ﴿  ] ٢: دةالماُئ[ ﴾ َوٱلتَّۡقَوىَٰ

“সতামরা েদাচারণ ও তাকওয়ার কাসজ িরস্পর েহসযামগতা 

কর।” [েূরা আে-মাসয়দাহ: ২] 

 

তৃতীয় শতথ: স্বতঃসূ্ফতথভাসব মেয়াম ভে করা 



 

 

অর্থাৎ মেয়াম ভেকারী মনসজর িেন্দ ও ইিা অনুযায়ী যমদ 

মেয়াম ভেকারী মকেু কসর তসবই থকবে তার মেয়াম নষ্ট 

হসব। অনযর্ায় যমদ মেয়াম িােনকারীসক থজার-জবরদমস্ত 

কসর মেয়াম ভে করাসনা হয় তসব তার মেয়াম মবশুদ্ধ হসব, 

তার আর থেটা কাযা করা োগসব না। কারণ, আল্লাহ তা‘আো 

কুফুরীর হুকুমসক থে বযমক্ত থর্সক উমঠসয় মনসয়সেন যাসক 

কুফুরী করসত থজার কসর বাধয করা হসয়সে, যখন তার অন্তর 

ঈমাসনর ওির অটে র্াসক।  

* আল্লাহ তা‘আো বসেন:  

ُِ َكفَرَُ َمن﴿ نِِهُۦ  بَۡعدُِ ِمنُ  بِٱللَّ ُ إِيَمَٰ ۡطَمئِنُُّ  َوقَۡلب ه ۥُ أ ۡكِرهَُ نُۡمَُ إَِلَّ نُِ م  يَمَٰ  بِٱْۡلِ
ِكُن ُن َولََٰ نَُ َغَضب ُ فَعَلَۡيِهمُۡ ٗراَصدُۡ بِٱۡلك ۡفرُِ َشَرحَُ مَّ ُِ م ِ مُۡ ٱللَّ  َعذَابُ  َولَه 
 ]  ١٠٦: النحل[ ﴾ ١٠٦ َعِظيمُ 

“সকউ তার ঈমান আনার ির আল্লাহ্ র োসর্ কুফরী করসে 

এবং কুফরীর জনয হৃদয় উনু্মক্ত রাখসে তার উির আিমতত 

হসব আল্লাহ্ র গযব এবং তার জনয রসয়সে মহাশামস্ত ; তসব 

তার জনয নয়, যাসক কুফরীর জনয বাধয  করা হয় মকন্তু তার 

মচত্ত ঈমাসন অমবচমেত।” {েূরা আন-নাহে, আয়াত: ১০৬} 



 

 

েুতরাং যমদ আল্লাহ তা‘আো থজার-জবরদমস্ত ও বাধয করার 

কারসণ কুফমরর হুকুমও তুসে মদসয়সেন তাহসে কুফমরর থচসয় 

থোট অিরাধ থতা উসঠ যাসবই।  

* অনুরূিভাসব রােূে োল্লাল্লাহু আোইমহ ওয়াোল্লাম বসেসেন,  

َُ إِنَُّ» تِي َعنُ  تََجاَوزَُ قَدُ  ّللاَّ َُ أ مَّ يَانَُ ، ال َخَطأ ت ك ِره وا َوَمُا ، َوالن ِس   اس 
 .«َعلَي هُِ

‘মনশ্চয় আল্লাহ আমার উম্মসতর ভুে, মবিৃমত এবং বাধয হসয় 

করা মবেয় ক্ষমা কসরসেন।’182 

o আর যমদ থকাসনা থোক তার স্ত্রীসক েহবাে করসত বাধয 
কসর অর্চ থে োওম িােনকামরনী, তাহসে মমহোর োওম 
শুদ্ধ হসব। তাসক থেটার থকাসনা কাযা করসত হসব না। 
যমদও থোকমটর জনয দবধ নয় স্ত্রীসক োওম অবস্থায় 
েহবাসে বাধয করা। হযাাঁ, যমদ থকাসনা মমহো তার স্বামীর 
উিমস্থমতসত তার অনুমমত বযতীত নফে োওম িােন কসর 
থেটা মভন্ন কর্া।  

o যমদ থকাসনা ধুো-বামে উসড় মগসয় োওম িােনকারীর 
থিসটর মভতসর চসে যায় মকংবা অমনিাকৃতভাসব থিসটর 
মসধয থকাসনা মকেু ঢুসক মকংবা কুমে বা নাসক িামন থদওয়ার 

 

 ইবন মাজাহ: ২০৪৩; সহীহ ইবন লহব্বান: ৭১৭৫।  



 

 

ফসে  অমনিাকৃতভাসব থিসটর থভতর মকেু িামন প্রসবশ 
কসর, তসব তার োওম মবশুদ্ধ হসব। তার উির কাযা 
করসত হসব না।  

o আর থচাসখ েুরমা ও ঔেধ বযবহার করসে োওম ভে হসব 
না। যমদও এর স্বাদ থে কণ্ঠনােীসত িায়। কারণ এটা খাদয 
ও িানীয় নয় এবং েমিযথাসয়রও নয়।  

o কাসনর মসধয থফাটা থফাটা কসর ঔেধ মদসেও োওম 
ভােসব না। আর থকাসনা ক্ষত স্থাসন ঔেধ মদসেও োওম 
ভে হয় না। যমদও থে ঔেসধর স্বাদ কন্ঠনােীসত িায়। 
কারণ এটা খাদয নয় িানীয় নয়- এবং উভসয়র 
েমিযথাসয়রও নয়। 

* শায়খুে ইেোম ইবসন তাইমময়া তার ‘‘হাকীকাতুে মেয়াম’’ 

গ্রসন্থ বসেন, আমরা জামন, কুরআন ও েুন্নায় এমন মকেু থনই 

যা প্রমাণ কসর থয এ বস্তুগুসো দ্বারা োওম ভে হসব, তাই 

আমরা জানোম থয, এগুসো োওম ভেকারী নয়।’183  

* মতমন আসরা বসেন, মেয়াম মুেমেমসদর দ্বীসন এমন একমট 

মবেয় যা োধারণ মানুে ও মবসশে মানুে েকসেরই জানা 

দরকার। যমদ এেব মবেয় আল্লাহ ও তার রােূে মেয়াম 

অবস্থায় হারাম কসর র্াকসতন এবং এর দ্বারা োওম নষ্ট হসতা, 

 

 হাকীকািুস লসয়াম পৃ. ৪০, ৪১।  



 

 

তসব অবশযই এটা বণথনা করা রােুে োল্লাল্লাহু আোইমহ 

ওয়াোল্লাম-এর উির আবশযক হসতা। আর যমদ মতমন এটা 

উসল্লখ করসতন তাহসে োহাবাসয় থকরাম রামদয়াল্লাহু 

আনহুমও তা থজসন থযসতন এবং তারা তা থগাটা উম্মতসক 

থিৌঁমেসয় মদসতন থযমমন ভাসব তারা িুরা শরীয়তসক থিৌঁমেসয় 

মদসয়সেন। েুতরাং যখন থকাসনা আসেম নবী োল্লাল্লাহু 

আোইমহ ওয়াোল্লাম থর্সক না থকাসনা েহীহ, দ্ব‘য়ীফ, মুেনাদ, 

মকংবা মুরোে থকাসনা প্রকার হাদীেই বণথনা কসরন মন, তখন 

জানা থগসো থয, রােূে োল্লাল্লাহু আোইমহ ওয়াোল্লাম 

এগুসোর থকাসনা মকেুই  উসল্লখ কসরন মন। আর েুরমার 

বযািাসর বমণথত হাদীে অর্থাৎ ‘নবী োল্লাল্লাহু আোইমহ 

ওয়াোল্লাম আরামদায়ক েুরমা বযবহার করার মনসদথশ 

মদসয়সেন এবং বসেসেন,  

 «الصائم ليتقه»
“সরাযাদার থযন এর বযবহার থর্সক মবরত র্াসক।” এটা দুবথে 

হাদীে। ইমাম আবু দাউদ তার েুনান গ্রসন্থ এটাসক েংকেন 

কসরসেন। মতমন বযতীত অনয থকউ এটা বণথনা কসরন মন। 



 

 

ইমাম আবূ দাউদ বসেন, আমাসক ইয়াহইয়াহ ইবসন মা‘ঈন 

বসেন, এ হাদীেমট মুনকার।’184 

* শাইখুে ইেোম আসরা বসেন, ‘সয েব হুকুম-আহকাম 

জামতর জনয জানা জরুরী, অবশযই নবী োল্লাল্লাহু ‘আোইমহ 

অোল্লামসক তা োধারণভাসব বণথনা করসত হসতা। আর 

অবশযই উম্মতরা এটা বণথনা করসতা। অতঃির যখন এটা 

এটা িাওয়া থগে না, তখন বুো থগে থয, এটা তাাঁর দ্বীসনর 

অন্তভুথক্ত মবেয় নয়।’ শাইসখর বক্তবয এখাসনই থশে। শাইসখর 

এ বক্তবয অতযন্ত েুদৃঢ় যা েুস্পষ্ট দেীে ও প্রমতমষ্ঠত মনয়ম-

নীমতর উির প্রমতমষ্ঠত। 

o আর খাবাসরর স্বাদ গ্রহণ করসে যখন না মগো হয় তখন 
তাসত োওম ভে হসব না। আর থকান েুঘ্রাণ ও ধুসির 
ঘ্রাসণও োওম ভে হসব না। মকন্তু ধুসির থধাাঁয়া নাসক গ্রহণ 
করসব না। কারণ তার অসনক অংশমবসশে আসে যা ঊসধথ 
উসঠ র্াসক; হয়সতা বা তার মকেু িাকস্থেীসত থিৌঁসে যাসব। 
অনুরূিভাসব কুমে করা ও নাসক িামন থদওয়াসতও োওম 
ভে হয় না; মকন্তু তাসত অমতরমঞ্জত করসব না। কারণ 
কখসনা মকেু িামন থিসটর মভতসর ঢুসক থযসত িাসর। 

 

 হাকীকািুস লসয়াম পৃ. ৩৭, ৩৮।  



 

 

* থযমন হাদীসে এসেসে, োকীত ইবন েুবরা রামদয়াল্লাহু 

আনহু বণথনা কসরন, নবী োল্লাল্লাহু আোইমহ ওয়াোল্লাম 

বসেন,  

 ُنأ إَُل ستنشاقاَل فُي وبالغ اْلصابُع بيُن وخلل الوضوء سبُغأ»
 «صائما تكون

“উত্তম রূসি অজু কসরা এবং আেুসের মাসে মখোে কসরা 

আর ভাসো ভাসব নাসক িামন দাও- অবশয োওম িােনকারী 

হসে নয়।”185 

o োওম িােনকারী থমেওয়াক করসে োওম ভে হসব না। 
বরং োওম ভেকারীসদর মত োওম িােনকারীর জনযও 
মদসনর প্রর্ম ও থশে ভাসগ থমেওয়াক করা েুন্নাত। কারণ,  

* নবী োল্লাল্লাহু ‘আোইমহ ওয়াোল্লাম বসেসেন,  

 «صَلة كل عنُد ُكبالسوا همتمرْل ُيتأم علُى أشق أُن لوَُل»

“যমদ আমার উম্মসতর ওির কষ্টকর না হসতা, তাহসে অবশযই 

প্রসতযক োোসতর েময় থমেওয়াক করার মনসদথশ মদতাম।”186 

 

 আহমাদ ৪/৩২-৩৩, ২১১; আবু দাউদ ২৩৬৬; লিরলমযী ৭৮৮; নাসাঈ ১/৮৭; ইবন মাজাহ: ৪০৭।  

 বুখারী: ৮৮৭; মুসলিম: ২৫২। 



 

 

এটা োওম িােনকারী ও োওম ভেকারী েকসের জনয েব 

েময় প্রসযাজয হুকুম। 

* অনুরূিভাসব ‘আসমর ইবন রাবী‘আহ রামদয়াল্লাহু আনহু 

বসেন, 

 وهُو يتسوك حصىأ َل ما وسلم عليه للُا صلُى النبي رأيُت»
 «صائم

“নবী োল্লাল্লাহু ‘আোইমহ ওয়াোল্লামসক োওম অবস্থায় 

অগমণত বার থমেওয়াক করসত থদসখমে”।187 

o োওম িােনকারীর জনয থিস্ট বা দাসতর মাজন মদসয় দাাঁত 
িমরস্কার করা উমচত নয়। কারণ এর শমক্তশােী প্রভাব 
রসয়সে, ফসে আশংকা করা হয় থয, মুসখর োোর োসর্ 
খাদযনােীর মভতসর এর থকাসনা মকেু ঢুসক যাসব। মমেওয়াক 
বযবহার থেটার মবকল্প হসত িাসর এবং থে অবস্থা থর্সক 
থবাঁসচ র্াকা যায়। 

o আর োওম িােনকারীর এমন মকেু করা জাসয়য যা তাসক 
প্রচণ্ড গরম ও মিিাো থর্সক মকেুটা হােকা করসব। থযমন, 
িামন দ্বারা ঠাণ্ডা হওয়া বা অনুরূি মকেু। কারণ,  

 

 মুসনাসদ আহমাদ ৩/৪৪৫; আবু দাউদ ২৩৬৪; লিরলমযী: ৭২৫। (দুববি সনসদ) 



 

 

* ইমাম মাসেক ও ইমাম আবূ দাউদ থকাসনা এক োহাবী 

রামদয়াল্লাহু আনহু হসত বণথনা কসরসেন, মতমন বসেন,  

 يصُب) موضع اسم( بالعرج وسلُم عليه للُا صلُى النبُي رأيُت»
  «الحُر مُن أُو العطشُ، من صائم وهُو رأسه علُى الماء

“আমম নবী োল্লাল্লাহু ‘আোইমহ ওয়াোল্লামসক ‘আরজ’ নামক 

স্থাসন োওম িােনরত অবস্থায় মিিাো মকংবা গরসমর কারসণ 

তার িমবত্র মার্া থমাবারসক িামন ঢােসত থদসখমে।”188  

* ‘আবু্দল্লাহ ইবসন ‘উমার রামদয়াল্লাহু আনহু একমট কািড় 

মভমজসয় মনসজর উির োওম িােনরত অবস্থায় থরসখসেন।  

* আনাে ইবসন মাসেক রামদয়াল্লাহু আনহু এর একমট থখাদাই 

করা িার্র মেে এটা কূসির োসর্ োদৃশযিূণথ মেে। মতমন 

যখন োওম িােনরত অবস্থায় গরম অনুভব করসতন, তখন 

তাসত অবতরণ করসতন। আল্লাহ ভাসো জাসনন, মসন হসি 

থযন এটা িামনসত িমরিূণথ র্াকত।  

* হাোন বসেন, োওম িােনকারীর জনয কুমে করা ও ঠান্ডা 

হওয়ায় থকাসনা অেুমবধা থনই। 

 

 মুওয়াত্তা ইমাম মালিক: ২/২৯৪; আবু দাউদ: ২৩৬৫।  



 

 

এ বণথনাগুসো ইমাম বুখারী তা‘েীক মহসেসব েহীহ বুখারীসত 

উসল্লখ কসরসেন। 

 

o মপ্রয় ভ্রাতৃবৃন্দ! আল্লাহর দীন ভাসোভাসব জানুন, যাসত 
থজসন-শুসন আল্লাহর ইবাদত করসত িাসরন। কারণ যারা 
জাসন এবং যারা জাসন না তারা েমান হসত িাসর না। 
আর   

ه ُ َخي ًرا بِهُِ ّللاَّ ُ ي ِردُِ َمنُ » ينُِ فِي ي فَق ِه   «الد ِ

‘আল্লাহ যার কেযাণ চান তাসক দীসনর গভীর জ্ঞান দান 

কসরন।’189 

থহ আল্লাহ! আমাসদরসক দীন বুো এবং থেটার উির আমসের 

তাওফীক মদন। আর আমাসদরসক দীসনর উির েুপ্রমতমষ্ঠত 

রাখুন। আমাসদরসক মুমমন মহসেসব মৃতুয মদন এবং থনক 

বান্দাসদর অন্তভুথক্ত করুন। আর থহ দয়ােুসদর থচসয় থশ্রষ্ঠ 

দয়ােু আিনার একান্ত দয়ায় আমাসদরসক ও আমাসদর মা-

বাবা এবং েকে মুেমেমসক ক্ষমা করুন।  

 

 বুখারী: ৭১; মুসলিম: ১০৩৭। 



 

 

আর আল্লাহ োোত ও োোম থিশ করুন আমাসদর নবী 

মুহাম্মদ, তাাঁর িমরবার-িমরজন ও েকে োহাবীর ওির।  

  



 

 

থোড়শ আের 

যাকাত 

 

েকে প্রশংো আল্লাহর জনয মযমন িদস্খেন মমমটসয় থদন ও 

উসিক্ষা কসরন, ক্ষমা কসরন আসবাে-তাসবাে কর্া ও োড় 

থদন। থয থকউ তাাঁর কাসে আশ্রয় চায় থে েফে হয়, থয থকউ 

তার োসর্ থেন-সদন কসর থেই োভবান হয়, মতমন আকাশসক 

মবনা খুাঁমট উিসর উমঠসয়সেন েুতরাং তুমম মচন্তা কর এবং খাাঁমট 

ও স্বি হও। মতমন নামযে কসরসেন বৃমষ্ট ফসে ফেোমদসক 

থদখা যায় িামনসত োতরাসত। প্রাচুযথও প্রদান কসরন আবার 

দামরদ্রযতাও থদন, কখনও কখনও দামরদ্রযতা হয় বান্দার জনয 

উিসযাগী। এমন বহু প্রাচুযথশীে রসয়সে, যার প্রাচুযথ তাসক গবথ 

অহংকাসরর খুব মনকৃষ্টতম িযথাসয় মনিমতত কসরসে। এ থতা 

‘কারূন’ অসনক মকেুরই থে মামেক হসয়মেে, মকন্তু থে 

োমাসনযর বযািাসর োড় মদসত রাযী মেে না, তাসক োবধান 

করা হসয়মেে মকন্তু থে জাগ্রত হয় মন, তাসক মতরস্কার করা 

হসয়মেে মকন্তু মতরস্কার তার কাসজ আসে মন, মবসশে কসর 

যখন তার জামতর থোসকরা তাসক বসেমেে, ‘তুমম থবমশ খুমশ 



 

 

হসয়া না। আমম তাাঁর প্রশংো কমর যতক্ষণ িযথন্ত মদন গমড়সয় 

মবসকে হসব, আর রাত থিমরসয় হসব েকাে।  

আর আমম োক্ষয মদমি থয, আল্লাহ বযতীত থকাসনা েতয ইোহ 

থনই, মতমন অমুখাসিক্ষী, দানবীর, প্রশস্ত দান করার মাধযসম 

দয়া কসরসেন এবং নতুন মদগন্ত উসন্মাচন কসরসেন। আমম 

আরও োক্ষয মদমি থয, মুহাম্মাদ তাাঁর বান্দা ও রােূে, মযমন 

আল্লাহর জনয তাাঁর জান ও মাে বযয় কসরসেন, েতযসক 

কসরসেন স্পষ্ট ও প্রকামশত।  

আল্লাহ তা‘আো তাাঁর উির োোত থিশ করুন, আর তার 

োর্ী আবু বকসরর উির, মযমন েফসর ও অবস্থানস্থে েবথদা 

তার োসর্ মেসেন, কখনও তাসক িমরতযাগ কসরন মন। অনুরূি 

উমাসরর উির, মযমন মদসনর েম্মান ও প্রমতিমত্ত বৃমদ্ধসত মেসেন 

েদা েসচষ্ট। আর উেমাসনর উির, মযমন আল্লাহর রাস্তায় বহু 

খরচ কসরসেন এবং েংসশাধন কসরসেন। তদ্রূি আেীর উির, 

মযমন মেসেন রােূসের চাচাসতা ভাই, তার বযািাসর যারা 

বাড়াবামড় মকংবা েম্মানহামন থর্সক তাসদর থর্সক মতমন মেসেন 

েমূ্পণথ মুক্ত; অনুরূিভাসব বাকী োহাবীগসণর উির এবং যারা 

েুন্দরভাসব তাসদরসক অনুেরণ কসরসেন তাসদরও উির। আর 

আল্লাহ তাসদর উির যর্াযর্ োোমও থিশ করুন।  



 

 

o মপ্রয় ভাইসয়রা!  
* আল্লাহ তা‘আো বসেন:  

ا ُ َوَما ُ ﴿ و  ُ أ ِمر  َُ ِليَۡعب د وا ُ إَِلَّ ۡخِلِصينَُ ٱللَّ ينَُ لَه ُ م  نَفَا ءَُ ٱلد ِ  ا َُوي ِقيم و ح 
ةَُ لَوَٰ ةَُ  َوي ۡؤت وا ُ ٱلصَّ َكوَٰ ِلكَُ ٱلزَّ  ]  ٥: البينة[ ُ﴾ ٥ ٱۡلقَي َِمةُِ ِدينُ  َوذََٰ

‘তাসদর এ মসমথ আসদশ করা হসয়সে থয, তারা মনমবষ্ট মসন 

একান্তভাসব শুধুমাত্র আল্লাহর ইবাদত করসব, োোত প্রমতষ্ঠা 

করসব এবং যাকাত প্রদান করব। আর এটাই হসো েুপ্রমতমষ্ঠত 

দ্বীন।’ {েূরা আে-বাময়যনাহ, আয়াত: ৫}  

* আল্লাহ তা‘আো আরও বসেন:  

وا ُ ﴿ ةَُ َوأَقِيم  لَوَٰ ةَُ َوَءات وا ُ ٱلصَّ َكوَٰ وا ُ ٱلزَّ َُ َوأَۡقِرض   َوَمُا َحَسٗناُ  قَۡرًضُا ٱللَّ
وا ُ م  نُۡ ك منف سُِِْلَُ ت قَد ِ ُ م ِ ُِ ِعندَُ تَِجد وه ُ َخۡير   أَۡجٗراُ  َوأَۡعَظمَُ َخۡيٗرُا ه وَُ ٱللَّ
وا َُوٱۡستَغُۡ َُ  ِفر  َُ إِنَُّ ٱللَّ ِحيم ُ  َغف ور ُ ٱللَّ  ]  ٢٠: المزمل[ ﴾ ٢٠ رَّ

‘আর োোত কাসয়ম কর, যাকাত দাও এবং আল্লাহসক উত্তম 

ঋণ দাও। আর থতামরা মনজসদর জনয মেেজনক যা মকেু 

অসগ্র িাঠাসব থতামরা তা আল্লাহর কাসে িাসব প্রমতদান 

মহসেসব উৎকৃষ্টতর ও মহত্তর রূসি। আর থতামরা আল্লাহর 

কাসে ক্ষমা চাও। মনশ্চয় আল্লাহ অতীব ক্ষমাশীে, িরম 

দয়ােু।’ {েূরা আে-মুযযামম্মে, আয়াত: ২০}  



 

 

আল্লাহ তা‘আো বসেন:  

ُن َءاتَۡيت ُم َوَما ُ﴿ ٗبُا م ِ لُِمُۡأَُ فِيُ  ل ِيَۡرب َوا ُ ر ِ ُِ  ِعندَُ يَۡرب وا ُ فَََلُ ٱلنَّاِسُ َوَٰ  َوَما ُ ٱللَّ
ن َءاتَۡيت م ةُ  م ِ ُِ َوۡجهَُ نَُت ِريد ُو َزَكوَٰ ئِكَُ ٱللَّ

لََٰ  ۡضِعف ونَُ ه مُ  فَأ و   ُ﴾ ٣٩ ٱۡلم 
 ]  ٣٩: الروم[

‘আর থতামরা থয েূদ মদসয় র্াক, মানুসের েম্পসদ বৃমদ্ধ 

িাওয়ার জনয তা মূেত আল্লাহর কাসে বৃমদ্ধ িায় না। আর 

থতামরা থয যাকাত মদসয় র্াক আল্লাহর েন্তুমষ্ট কামনা কসর 

(তাই বৃমদ্ধ িায়) এবং তারাই বহুগুণ েম্পদ প্রাপ্ত।’ {েূরা 

আর-রূম, আয়াত: ৩৯}  

এ োড়াও যাকাত ফরয হওয়ার মবধান েম্পসকথ অসনক আয়াত 

রসয়সে।  

o হাদীসের আসোসক যাকাসতর মবধান:  
* ‘আবু্দল্লাহ ইবন ‘উমার রামদয়াল্লাহু ‘আনহু থর্সক বমণথত, 

মতমন বসেন, আমম রােূেুল্লাহ োল্লাল্লাহু ‘আোইমহ 

ওয়াোল্লামসক বেসত শুসনমে, মতমন বসেন:  

ََلمُ  ب نِيَُ» س  ِ ، َعلَى اْل  َسة  دَُ أَنُ  َعلَى َخم  ََلةِ، َوإِقَامُِ للا ، ي َوحَّ  َوإِيتَاءُِ الصَّ
َكاةِ، ِ« َرَمَضاَنُ، َوِصيَامُِ الزَّ لُ  فَقَالَُ ُ، َوال َحج  ،: َرج   َوِصيَامُ  ال َحجُّ

ُ« َرَمَضاَن، ِصيَامُ  ََل،»: قَالَُ َرَمَضاَن،  َوال َحجُّ



 

 

‘ইেোসমর মভমত্ত িাাঁচমট, যর্া- এ কর্ার োক্ষয থদওয়া থয, 

আল্লাহ োড়া আর থকাসনা েমতযকাসরর মাবুদ থনই। োোত 

আদায় করা, যাকাত প্রদান করা, রমযাসনর মেয়াম িােন করা 

ও হজ আদায় করা। এ কর্া শুসন একবযমক্ত বেসেন, হজ 

তারির মক রমযাসনর মেয়াম? মতমন বেসেন, না বরং প্রর্সম 

রমযাসনর মেয়াম তারির হজ। এ ধারাবামহকতায় আমম 

রােূেুল্লাহ োল্লাল্লাহু ‘আোইমহ ওয়াোল্লামসক বেসত 

শুসনমে।’190  

* অনয বণথনায় রসয়সে: (ইেোসমর মভমত্ত হসো) এ োক্ষয 

প্রদান করা থয ‘এক আল্লাহ োড়া অনয থকাসনা েতয ইোহ 

থনই, মুহাম্মদ (োল্লাল্লাহু ‘আোইমহ ওয়াোল্লাম) আল্লাহর 

রােূে’। তারির িূসবথাক্ত হাদীসের অনুরূি।191  

েুতরাং থবাো থগে, যাকাত ইেোসমর একমট রুকন ও 

থমৌমেক মভমত্তগুসোর একমট।  

আর কুরআসনর বহু জায়গায় োোসতর িাশািামশ যাকাসতর 

মবেয়মট আসোমচত হসয়সে।  

 

 মুসলিম: ১৬।  

 বুখারী: ৮; মুসলিম: ১৬ 



 

 

o ইজমা:  
েকে মুেমেম অকাটযভাসব একমত থয, যাকাত একমট ফরয 

মবধান। েুতরাং যাকাত ফরয থজসনও যমদ থকাসনা বযমক্ত তা 

অস্বীকার কসর, তাহসে থে কাসফর হসয় যাসব।  

আর থয যাকাত প্রদাসন কৃিণতা করসব বা িমরমাসনর থচসয় 

কম থদসব, থে োিনা ও কমঠন শামস্তর উিযুক্ত হসব। 

 

o চার ধরসনর েম্পসদ যাকাত ফরয: 
প্রর্ম প্রকার: ভূমম থর্সক উৎিামদত শেয ও ফে-ফোদী 

* কারণ, আল্লাহ তা‘আো বসেন:  

ا ُ ٱلَِّذينَُ يََٰ أَيَُّهُا ﴿ تُِ ِمن أَنِفق وا ُ َءاَمن و  ا ُ َكَسۡبت مُۡ َمُا َطي ِبََٰ  لَك ُم أَۡخَرۡجنَُا َوِممَّ
نَُ ُ م ِ  ]  ٢٦٧: البقرة[ ﴾ ٱْۡلَۡرِض 

‘সহ মুমমনগণ! থতামরা থতামাসদর দবধ উিাজথন এবং আমরা 

থতামাসদর জনয ভুমম থর্সক থয শেয উৎিন্ন কমর তা থর্সক 

আল্লাহর মনসদথমশত িসর্ বযয় কর।’ {েূরা আে-বাকারা, 

আয়াত: ২৬৭}  

* অনয আয়াসত আল্লাহ তা‘আো বসেন:  



 

 

 ]  ١٤١: اَلنعام[ ﴾ َحَصاِدِهُۦ  يَۡومَُ َحقَّه ۥُ َوَءات وا ُ ﴿

‘আর থতামরা ফেে কাটার েময় তার হক (যাকাত) আদায় 

কর।’ {েূরা আে-আন‘আম, আয়াত: ১৪১}  

আর েম্পসদর েবসচসয় বড় হক হসি যাকাত।  

* রােূেুল্লাহ োল্লাল্লাহু ‘আোইমহ ওয়াোল্লাম বসেন: 

ُ، َعثَِريًّا َكانَُ أَوُ  َوالع ي ونُ  السََّماءُ  َسقَتُِ فِيَما»  س ِقيَُ َوَما الع ش ر 
حُِ فُ  بِالنَّض   ُ«الع ش رُِ نِص 

‘আেমান ও েণথার িামনসত মকংবা থস্বিা উৎিামদত ফেসের 

মসধয এক দশমাংশ আর যা থেসচর মাধযসম আবাদ হয় তার 

মসধয মবশভাসগর এক ভাগ যাকাত প্রসদয়।’192  

ফেসের ওির যাকাত ফরয হওয়ার মনধথামরত িমরমাণ হসো  

িাাঁচ ওেক। কারণ,  

* রােূেুল্লাহ োল্লাল্লাহু ‘আোইমহ ওয়াোল্লাম বসেসেন: 

ُ  فُِي لَي سَُ» َسةَُ يَب ل غَُ ُىَحتَُّ َصدَقَة ، ثََمرُ  َوََلُ َحب  ُس َخم   «قُ أَو 

 

 বুখারী: ১৪৮৩।  



 

 

‘শেয বা ফেমুসের ওির যাকাত ফরয হসব না। যতক্ষণ  তা 

িাাঁচ ওেক িমরমাণ না হয়।’193  

আর ওেসকর িমরমাণ হসো; রােূেুল্লাহ োল্লাল্লাহু ‘আোইমহ 

ওয়াোল্লাসমর বযবহৃত ো‘ এর ৬০ ো‘ েমিমরমাণ। তাহসে 

মনোব হসো, মতনশ ো‘, আর এক ো‘র িমরমাণ হসো ২০৪০ 

গ্রাম (দুই থকমজ চমল্লশ গ্রাম)। েুতরাং মনোসবর িমরমাণ 

দাাঁড়াসো ৬১২ থকমজ। তাই এর কসম যাকাত ফরয নয়। ওই 

মনোসব মবনাশ্রসম প্রাপ্ত ফেসের যাকাসতর িমরমাণ হসো এক 

দশমাংশ আর শ্রম বযসয় প্রাপ্ত ফেসের এক মবশমাংশ।  

o ফেমূে, শাক-েবমজ, তরমুজ ও জাতীয় ফেসের ওির 
যাকাত ফরয নয়।  

* থকননা ‘উমার রামদয়াল্লাহু ‘আনহু বসেসেন, ‘শাক-েবমজসত 

যাকাত থনই’।  

* থতমমন আেী রামদয়াল্লাহু ‘আনহু বসেসেন, ‘আসিে বা এ 

জাতীয় ফসের ওির যাকাত ফরয নয়।  

* তাোড়া থযসহতু এগুসো (মনতযপ্রসয়াজনীয়) খাবার জাতীয় 

শেয বা ফে নয়, তাই এর ওির যাকাত থনই। তসব যমদ 

 

 মুসলিম: ৯৭৯।  



 

 

এেব টাকার মবমনমসয় মবমক্র করা হয় তাহসে মূসেযর ওির 

মনোব িূণথ হসয় এক বের অমতক্রান্ত হবার ির যাকাত ফরয 

হসব।   

মদ্বতীয় প্রকার: থয েকে প্রাণীর ওির যাকাত ফরয হয়  

তাহসো: উট, গরু, োগে, থভড়া ও মমহে। যমদ এ েকে প্রাণী 

‘োসয়মা’ হয় তর্া মাসঠ চসর চসে খায় এবং এগুসোসক বংশ 

বৃমদ্ধর জনয িােন করা হয় এবং তা মনোব িমরমাণ হয়, 

তাহসে এসদর যাকাত মদসত হসব। উসটর মনোব নূযনতম ৫মট, 

গরুর ৩০মট, আর োগসের ৪০মট।  

‘োসয়মা’ ওই েকে প্রাণীসক বসে, থযগুসো োরা বের বা 

বেসরর অমধকাংশ েময় চারণভূমমসত ঘাে থখসয় থবড়ায়। যমদ 

এেব প্রাণী োসয়মা না হয়, তসব এর ওির যাকাত ফরয নয়। 

মকন্তু যমদ এগুসো দ্বারা টাকা-িয়ো কামাই করার উসেশয 

র্াসক; থযমন থবচা-সকনা, স্থানান্তর ইতযামদর মাধযসম টাকা-

িয়ো আয় করা, তাহসে তা বযবোময়ক িণয মহসেসব মবসবমচত 

হসব; আর তখন থেগুসো োসয়মা মকংবা মা‘েুফাহ (যাসক ঘাে 

থকসট খাওয়াসনা হয়) যা-ই থহাক না থকন তাসত বযবোময়ক 

িসণযর যাকাত আেসব; যমদ তা স্বয়ং মনোব িমরমাণ হয় 



 

 

অর্বা এেসবর মূেয অনয বযবোময়ক েম্পসদর েসে যুক্ত 

করসে মনোব িমরমাণ হয়। 

 

তৃতীয় প্রকার: স্বণথ-সরৌসিযর ওির (মনোব িমরমাণ হসে) 

েবথাবস্থায় যাকাত ফরয। কারণ, 

* আল্লাহ তা‘আো বসেন:  

ونَُ َوٱلَِّذينَُ ﴿ ةَُ ٱلذََّهبَُ يَۡكنِز  ُِ َسبِيلُِ فُِي ي نِفق ونََها ََلُوَُ َوٱۡلِفضَّ ۡره ُم ٱللَّ  فَبَش ِ
مُۡ بَِها فَت ۡكَوىَُٰ َجَهنَّمَُ نَارُِ فُِي َعلَۡيَهُا ي ۡحَمىَُٰ يَۡومَُ ٣٤ أَِليمُ  بِعَذَابُ   ِجبَاه ه 

ن وب ه مُۡ ه ۡمُ َوظ هُ  َوج  ذَا ور  ونَُ ك نت مُۡ َما فَذ وق وا ُ ِْلَنف ِسك مُۡ َكنَۡزت مُۡ َما َهَٰ  تَۡكنِز 
 ]  ٣٥  ُ،٣٤: وبُةالت[ ُ﴾٣٥

‘আর যারা থোনা ও রূিা জমা কসর রাসখ অর্চ তা আল্লাহর 

মনসদথমশত িসর্ বযয় কসর না (যাকাত থদয় না)। আিমন তাসদর 

যন্ত্রণাদায়ক শামস্তর েংবাদ প্রদান করুন। মকয়ামত মদবসে ওই 

থোনারূিাসক জাহান্নাসমর আগুসন উত্তপ্ত কসর তা দ্বারা তাসদর 

েোট, িাশথ ও িৃসষ্ঠ থেকা থদয়া হসব এবং বো হসব এ হসো 

থতামাসদর থে েকে ধন-েম্পদ যা থতামরা মনসজসদর জনয 

েঞ্চয় কসর রাখসত। েুতরাং আজ জমা কসর রাখার স্বাদ গ্রহণ 

কর।’ {েূরা আত-তাওবা, আয়াত: ৩৪-৩৫}  



 

 

আয়াসত ‘জমা কসর রাখা’ বেসত আল্লাহর রাস্তায় বযয় না করা 

বুোসনা হসয়সে। আর আল্লাহর রাস্তায় বযয় করার েবসচসয় 

বড় খাত হসি, যাকাসত বযয় করা।  

* তাোড়া েহীহ মুেমেসম আবূ হুরায়রা রামদয়াল্লাহু ‘আনহু 

থর্সক বমণথত, রােূেুল্লাহ োল্লাল্লাহু ‘আোইমহ ওয়াোল্লাম 

বসেন: 

، َوََلُ َهبُ ذَُ َصاِحبُِ ِمنُ  َما» ة  ُي ََلُ فِضَّ ُ َحقََّها، ِمن َهُا ي َؤد ِ  َكانَُ إِذَا إَِلَّ
مُ  ف َِحتُ  ل ِقيَاَمِة،ا يَو  ُ، ِمنُ  َصفَائِحُ  لَه ُ ص  ِميَُ نَار   نَارُِ فِي َعلَي َها فَأ ح 

ه ، َوَجبِين ه ُ َجن ب ه ُ بَِهُا فَي ك َوى َجَهنََّم، ر   لَه ، أ ِعيدَتُ  بََردَتُ  ك لََّما َوَظه 
مُ  فِي ه ُ َكانَُ يَو  ِسينَُ ِمق دَار  ، أَل فَُ َخم   « بَادُِال عُِ بَي نَُ ي ق َضُى َحتَّى َسنَة 

‘সয েকে থোনা-রূিার মামেকগণ তাসদর েম্পদ থর্সক 

মনধথামরত হক (যাকাত) আদায় না কসর, মকয়ামত মদবসে তার 

জনয কতগুসো আগুসনর িাত প্রস্তুত কসর তা জাহান্নাসমর 

আগুসন উত্তপ্ত কসর তা দ্বারা ওই থোকসদর েোট ও মিসঠ 

থচসি ধরা হসব। তাি কসম থগসে উত্তপ্ত কসর িুনরায় থচসি 

ধরা হসব। িঞ্চাশ বের দীঘথ েময় বান্দাসদর মহোব-মনকাশ 

থশে না হওয়া িযথন্ত এভাসব শামস্ত চেসতই র্াকসব।’194 

 

 মুসলিম: ৯৮৭।  



 

 

* ‘সোনা-রূিার হক’ আদায় না করার অর্থ, যাকাত আদায় না 

করা। যা অনয বণথনায় েুস্পষ্টভাসব উসল্লখ রসয়সে। থযখাসন 

এসেসে,  

 زكاتهُ« يؤدي َل كنز صاحُب من ما»

‘সয েকে থোনা-রূিার মামেকগণ তাসদর েম্পসদর যাকাত 

আদায় না কসর....’।  

থোনা-রূিার যাবতীয় প্রকাসর যাকাত ফরয হসব। চাই তা 

থহাক টাকা িয়ো, চাকা বা টুকরা, িমরসধয় অেংকার বা ধার 

থদওয়ার মত অেংকার অর্বা অনয প্রকার থোনা-রূিা এেব 

মকেুর ওির যাকাত ফরয। কারণ থোনা-রূিার উির যাকাত 

ফরয কসর বমণথত েকে আয়াত বা হাদীে বযািকভাসব এর 

উির প্রমাণবহ। 

* ‘আবদুল্লাহ ইবন ‘আমর ইবন ‘আে রামদয়াল্লাহু ‘আনহু 

থর্সক বমণথত, মতমন বসেন,  

َرأَةًُ أَنَُّ ُِ َرس ولَُ أَتَتُ  ام   ُالَهَُ اب نَة ُ َوَمعََها -وسلم عليُه للُا لىص- ّللاَّ
 َزَكاةَُ أَت ع ِطينَُ » لََها فَقَالَُ ذََهبُ  ِمنُ  َغِليَظتَانُِ َمَسَكتَانُِ اب نَتَِها يَدُِ َوفِى
كُِ» قَالَُ. َلَُ قَالَتُ . « َهذَا َركُِ أَنُ  أَيَس رُّ ِ مَُ بِِهَمُا ّللاَّ ُ ي َسو   ال ِقيَاَمةُِ يَو 



 

 

َمُا قَالَُ. « نَارُ  ِمنُ  ِسَواَري نُِ َما فََخلَعَت ه   للُا صلُى- النَّبِى ُِ إِلَى فَأَل قَت ه 

ُِ ه َما َوقَالَتُ  -وسلم عليُه  .َوِلَرس وِلهُِ َوَجلَُّ َعزَُّ لِلَّ

‘একদা একজন মমহো তার থমসয়সক েসে মনসয় রােূেুল্লাহ 

োল্লাল্লাহু ‘আোইমহ ওয়াোল্লাসমর েমু্মসখ এসেন। ওই থমসয়র 

হাসত স্বসণথর দুমট ভামর ও থমাটা বাো মেসো। তা থদসখ 

রােূেুল্লাহ োল্লাল্লাহু ‘আোইমহ ওয়াোল্লাম বেসেন, তুমম মক 

এেসবর যাকাত দাও? থমসয়মট বেে, না। মতমন বেসেন, তুমম 

মক এটা িেন্দ কর থয মকয়ামসতর মদন আল্লাহ এেসবর দ্বারা 

দুমট আগুসনর চুমড় বামনসয় থতামার হাসত িমরসয় থদসবন? 

থমসয়মট এ কর্া শুসন বাো দুমট খুসে রােূেুল্লাহ োল্লাল্লাহু 

‘আোইমহ ওয়াোল্লামসক মদসয় বেে, এেব আল্লাহর রাস্তায় 

দান করোম।’195  

* অনয এক হাদীসে আসয়শা রামদয়াল্লাহু ‘আনহা থর্সক বমণথত, 

মতমন বসেন,  

ُِ َرس ولُ  َعلَىَُّ دََخلَُ  فَتََخاتُ  يَِدى فُِى فََرأَُى -وسلم عليه للُا صلُى- ّللاَّ
 يَُا كَُلَُ نُ أَتََزيَُّ َصنَع ت ه نَُّ فَق ل تُ . « َعائَِشة ُ يَُا َهذَُا َمُا » فَقَالَُ َوِرقُ  ِمنُ 

 

 আহমাদ ২/১৭৮; আবু দাউদ: ১৫৬৩; নাসাঈ ৫/৩৭; লিরলমযী: ৬৩৭। ইবনুি কাত্তান এটাসক সহীহ 

হাদীস বসিসেন। শাইখ উসাইমীন এর সনদসক ‘শলিশািী’ বসিসেন।  



 

 

ُِ َرس ولَُ ينَُ» قَالَُ. ّللاَّ  قَالَُ. ّللاَّ ُ َشاءَُ َما أَوُ  َلَُ ق ل تُ . « َزَكاتَه نَُّ أَت َؤد ِ

ب كُِ ه وَُ»  .« النَّارُِ ِمنَُ َحس 

‘একবার রােূেুল্লাহ োল্লাল্লাহু ‘আোইমহ ওয়াোল্লাম আমার 

কাসে এসেন, তখন আমার হাসত কসয়কমট বড় বড় রূিার 

আংমট মেে। মতমন বেসেন, এেব কী? আমম বেোম, আিনার 

োমসন থেৌন্দযথ প্রকাশ করার জনয এগুসো দতমর কসরমে। 

মতমন বেসেন, তুমম মক এেসবর যাকাত প্রদান কসরা? আমম 

বেোম, না। মতমন বেসেন,  থতামার জাহান্নাসম যাওয়ার জনয 

এতটুকুই যসর্ষ্ট।’196  

হাদীেমট আবু দাউদ েংকেন কসরসেন। অনুরূি বাইহাকী ও 

হাসকম, আর মতমন থেটাসক েহীহ বসেসেন এবং আরও 

বসেসেন থয, এমট বুখারী ও মুেমেসমর শতথ অনুযায়ী।  

ইবন হাজার ‘আত-তােখীে’ গ্রসন্থ বসেন, এমট বুখারী শতথ 

অনুযায়ী। 

ইবন দাকীমকে ‘ঈদ বসেন, এমট মুেমেসমর শতথ অনুযায়ী।   

 

 আবু দাউদ: ১৫৬৫; বাইহাকী ৪/১৩৯; হাসকম ১/৩৮৯-৩৯০। হাসকম বসিসেন বুখারী ও মুসলিসমর 

শিব  অনুযায়ী, ইমাম যাহাবী িার সাসথ একাত্মিা দ াষর্া কসরসেন। শাইখ মুহািাদ নালসরুদ্দীন আি-

আিবানী িার ইরওয়াউি গ্ািীি গ্রসন্থ (৩/২৯৭) বসিসেন, হালদসটি িারা দু’জন দযমন বসিসেন 

দিমনই।  



 

 

 

• থোনার মনোব িূণথ না হসে তার ওির যাকাত ফরয হসব 
না। আর থে মনোব হসো, ২০ মদনার। কারণ,  

* রােূেুল্লাহ োল্লাল্লাহু ‘আোইমহ ওয়াোল্লাম থোনার বযািাসর 

বসেসেন,  

ءُ  َعلَي كَُ َولَي سَُ» ونَُ لَكَُ يَك ونَُ َحتَُّى َشى   «ِدينَاًرا ِعش ر 

‘(স্বসণথর যাকাত মহসেসব) থতামার ওির মকেুই ওয়ামজব হসব 

না যাবৎ থতামার কাসে মবশ মদনার িমরমাণ স্বণথ না হসব।’197  

* মদনার বেসত ইেোমী মদনার উসেশয যার ওজন এক 

মমেকাে। মমেকাে েমান থোয়া চার গ্রাম। থে মহোসব থোনার 

মনোব হসো ৮৫ গ্রাম। যা ো‘উদী মাসি এগার জুনাইহ ও 

এক জুনাইহ এর মতন েপ্তমাংশ।198  

o রূিার মনোব িূণথ না হসে তাসত যাকাত ফরয নয়। আর 
তার থনোব হসো: িাাঁচ ওমকয়যা। কারণ,  

* রােূেুল্লাহ োল্লাল্লাহু ‘আোইমহ ওয়াোল্লাম বসেসেন:  

ِسُ د ونَُ فِيَما لَي سَُ»  «َصدَقَة ُ أََواقُ  َخم 

 

 আবু দাউদ: ১৫৭৩।  

 এ দদশীয় মাসপ ৭.৫ র্লর হয়। [অনুবাদক ও সম্পাদক] 



 

 

‘িাাঁচ ওমকয়যার কম রূিার ওির যাকাত থনই।’199  

এক ওমকয়যা েমান ৪০ ইেোমী মদরহাম।  

থে মসত রূিার মহোব হসো: ২০০ মদরহাম।  

আর এক মদরহাম হসো, এক মমেকাসের োত দশমাংশ। এর 

থমাট ওজন ১৪০ মমেকাে, যার বতথমান প্রচমেত ওজন হসো: 

৫৯৫ গ্রাম।200 যা আরবী ৫৬ থরৌিয মরয়াে মুদ্রা।  

থরৌিয ও স্বসণথর যাকাসতর িমরমাণ হসি, চার দশমাংশ বা 

৪০ ভাসগর এক ভাগ।  

o কাগসজর দতমর থনাট (টাকা) এর ওিরও যাকাত ফরয; 
কারণ থনাটগুসো রূিার বদসেই চেমান। েুতরাং এেব 
রূিার স্থোমভমেক্ত হসব এবং এর মূেযমান রূিার মনোসবর 
েমিমরমাণ হসে তাসত যাকাত ফরয হসব।  

o থোনা-রূিা ও কাগসজর থনাট ইতযামদ ওির েবথাবস্থায় 
যাকাত ফরয। চাই তা হাসত মজুদ র্াকুক বা অনয কাসরা 
মযম্মাদারীসত র্াকুক।  

 

 বুখারী: ১৪৫৯; মুসলিম: ৯৭৯।  

 যা এ দদশীয় মাসপ ৫২.৫ র্লর। [অনুবাদক ও সম্পাদক] 



 

 

এ থর্সক বুো যায়, েব ধরসনর ঋণ, চাই তা কজথ থহাক বা 

মবক্রয়কৃত বস্তুর মূেয থহাক মকংবা ভাড়া বা এ ধরসনর যা-ই 

থহাক না থকন, তার ওির যাকাত ফরয। তারির যমদ থে 

ঋণ এমন থোসকর কাসে র্াসক থয েিে এবং েহসজ 

িাওয়ার েম্ভাবনা র্াসক, তখন থে প্রমত বের অনযানয েম্পসদর 

েসে েসে এেসবর যাকাত মদসব, অর্বা থে ঋণ আদায় করা 

িযথন্ত থদরী কসর যত বের যাকাত থদয় মন তত বেসরর 

যাকাত মহসেব কসর আদায় করসব।  

আর যমদ দমরদ্র বা ঋণ আদাসয় টােবাহানাকারী থোকসক ঋণ 

থদয়া র্াসক, যার কাে থর্সক থেটা আদায় করা কমঠন হসয় 

িসড়  তাহসে ঋণ আদায় হওয়ার ির শুধু ওই ঋণ উেুে 

করা বেসরর যাকাত প্রদান করসব; িূবথবতথী বেরগুসোর 

যাকাত মদসত হসব না।  

o থোনা-রূিা োড়া অনয েকে খমনজ িদার্থ যমদও তা আরও 
মূেযবান হয়, তাসত যাকাত ফরয নয়। তসব তা যমদ 
বযবোর িণয হসয় র্াসক; তাহসে মনোব িূণথ হসে অবশযই 
বযবোয়ী িণয মহসেসব যাকাত মদসত হসব।  
 

চতুর্থ প্রকার: বযবোয়ী িণয  



 

 

বযবোয়ী িণয বেসত বুোয়: এমন যাবতীয় বস্তু যা দ্বারা মুনাফা 

অজথন মকংবা বযবোর উসেশয মনধথারণ কসর রাখা হসয়সে। 

থযমন, জমম, জীব-জন্তু, খাবার, িানীয় ও গাড়ী ইতযামদ েব 

ধরসনর েম্পদ।  

েুতরাং বেরাসন্ত থেগুসোর মূেয মনধথারণ কসর তার চার 

দশমাংশ বা ৪০ ভাসগর এক ভাগ যাকাত মদসত হসব। চাই 

থেটার মূেযমান ক্রয়মূসেযর েমিমরমান থহাক, অর্বা কম 

থহাক অর্বা থবমশ থহাক।   

মুমদ থদাকানদার, থমমশনামর থদাকানদার বা খুচরা যন্ত্রাংশ 

মবসক্রতা  ও এ জাতীয় বযবোয়ীসদর কতথবয হসো, থোট বড় 

েকে অংসশর মূেয মনধথারণ কসর থনসব, যাসত থকাসনা মকেু 

বাদ না িসড়। িমরমাণ মনণথসয় যমদ জমটেতা থদখা থদয়, 

তাহসে েতকথতামূেক থবমশ দাম ধসর যাকাত আদায় করসব, 

যাসত থে েমূ্পণথভাসব দাময়ত্বমুক্ত হসত িাসর।  

o মানুসের মনতযপ্রসয়াজনীয় বস্তু যর্া খাবার, িানীয়, মবোনা, 
আেবাবিত্র, র্াকার ঘর, বাহন, গাড়ী, থিাশাসকর (বযবহাযথ 
থোনা-রূিা োড়া) ওির যাকাত থনই। কারণ রােূেুল্লাহ 
োল্লাল্লাহু ‘আোইমহ ওয়াোল্লাম বসেসেন:  

ِلمُِ َعلَى لَي سَُ » س   .« َصدَقَة ُ فََرِسهُِ َوَلَُ َعب ِدهُِ فِى ال م 



 

 

‘মুেমেসমর দাে-দােী, থঘাড়ার ওির যাকাত থনই।’201  

o  অনুরূিভাসব ভাড়া থদওয়ার জনয প্রস্তুতকৃত িণয থযমন 
জমম-জমা, গাড়ী ইতযামদর ওির যাকাত আেসব না। তসব 
থেেব থর্সক প্রাপ্ত অসর্থর ওির বের িূমতথর ির থেটা দ্বারা 
স্বয়ং মনোব িূণথ থহাক বা এ জাতীয় অনয েম্পসদর োসর্ 
মমসশ মনোব িূণথ থহাক তাসত যাকাত থদয়া ফরয হসব।   

 

o মপ্রয় মুেমেম ভাইসয়রা! থতামরা থতামাসদর েম্পসদর 
যাকাত যর্াযর্ভাসব আদায় কর, আর এসত থতামাসদর মন 
থযন খুশী র্াসক। বস্তুত এটা োভজনক, জমরমানামূেক 
নয়। মুনাফাস্বরূি, ক্ষমতস্বরূি নয়। থতামরা থতামাসদর 
েকে যাকাতসযাগয েম্পদ ভাসোকসর মহসেব কর। আর 
আল্লাহর কাসে যা থতামরা বযয় কর তা কবুে করার জনয 
এবং যা থতামাসদর কাসে অবমশষ্ট থরসখে তাসত বরকত 
থদওয়ার জনয প্রার্থনা কর।  
আর েকে প্রশংো েৃমষ্টকুসের রব আল্লাহর জনয।  

আল্লাহ োোত ও োোম থিশ করুন আমাসদর নবী 

মুহাম্মাদ, তার িমরবার-িমরজন ও েকে োহাবীর উির।     
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েপ্তদশ আের 

যারা যাকাসতর হকদার 

 

েকে প্রশংো আল্লাহর জনয, মযমন মনচু করসে উিসর থতাোর 

থকউ থনই, আর মতমন উিসর উঠাসে মনচু করার থকউ থনই। 

মতমন দান করসে বাধা থদওয়ার থকউ থনই, মতমন মনসেধ 

করসে থদওয়ার থকউ থনই। মতমন থয েম্পকথ মঠক থরসখসেন 

তা কাটার কারও ক্ষমতা থনই, মতমন থয েম্পকথ কতথন 

কসরসেন তা থজাড়া থদওয়ার থকউ থনই। েুতরাং কতই না 

িমবত্র মতমন! মতমন মহা িমরচােক, প্রাজ্ঞ ও দয়ােু ইোহ, তাাঁর 

প্রাজ্ঞতার কারথণই ক্ষমত অনুমষ্ঠত হয় আর তার রহমসতই 

উিকার োমধত হয়। আমম তাাঁর েকে কমথকাসণ্ডর উির তাাঁর 

প্রশংো কমর, তার প্রশস্ত বযািক দাসনর কারসণ তার শুকমরয়া 

আদায় কমর।  

আমম আরও োক্ষয মদমি থয একমাত্র আল্লাহ োড়া থকাসনা 

ইোহ থনই, তাাঁর থকাসনা শরীক থনই, যা শরীয়ত মহসেসব 

মদসয়সেন তা দক্ষতার োসর্ মদসয়সেন, যা দতরী কসরসেন 

েমূ্পণথ নতুনভাসব তা কসরসেন। আমম োক্ষয মদমি থয মুহাম্মাদ 



 

 

তাাঁর বান্দা ও রােূে, যাসক মতমন এমন েময় িামঠসয়সেন যখন 

কুফমর উিসর উসঠমেে এবং উাঁচু হসয় মগসয়মেে, আক্রমণ 

কসরমেে, জমাসয়ত হসয়মেে, মকন্তু মতমন থে ঊাঁচু অবস্থান 

থর্সক থেটাসক নীসচ নামমসয় থরসখমেসেন এবং দমন 

কসরমেসেন, আর যারা ক্ষমত করার জনয একমত্রত হসয়মেে 

মতমন তাসদরসক শতধা মবভক্ত কসর মদসয়সেন।  

আল্লাহ তাাঁর উির োোত থিশ করুন, অনুরূি তাাঁর োর্ী 

আবু বকসরর উির, যার বীরসত্বর তারকা মুরতাদসদর োসর্ 

যুসদ্ধ থদখা মদসয়মেে এবং উমদত হসয়মেে। আর ‘উমাসরর 

উির, যার দ্বারা আল্লাহ ইেোমসক কসরসেন েম্মামনত ও 

অপ্রমতসরাধয। তদ্রূি ‘উেমাসনর উির, মযমন মাযেুমভাসব 

মনহত হসয়মেসেন। অনুরূি আেীর উির, মযমন তাাঁর মজহাদ 

দ্বারা কুফমরসক কসরসেন মবনষ্ট ও দমন। তাোড়া রােূসের 

েকে িমরবার-িমরজন ও েকে োহাবীর উির, যতমদন 

োোত আদায়কারীরা মেজদা ও রুকু করসব। আর আল্লাহ 

তাাঁসদর উির যর্াযর্ োোমও থিশ করুন।  

 

o মপ্রয় ভাইসয়রা!  



 

 

* আল্লাহ তা‘আো বসেন:  

تُ  إِنََّما﴿ دَقََٰ ِكينَُِوٱۡلمَُ ِلۡلف قََرا ءُِ ٱلصَّ ِمِلينَُ َسَٰ َؤلَّفَةُِ َعلَۡيَهُا َوٱۡلعََٰ مُۡ َوٱۡلم   ق ل وب ه 
قَابُِ َوفِي ُِ َسبِيلُِ َوفِي ِرِمينََُوٱۡلغََُٰ ٱلر ِ نَُ فَِريَضةُٗ ٱلسَّبِيِلُ  َوٱۡبنُِ ٱللَّ  م ِ
ُِه  ]  ٦٠: التوبة[ ُ﴾ ٦٠ َحِكيمُ  َعِليمُ  َوٱللَّ ُ ٱللَّ

‘মনশ্চয়ই ফকীর, মমেকীন, যাকাত আদাসয় মনযুক্ত কমথচারী, 

(ইেোসমর প্রমত অমুেমেমসদর) হৃদয় আকৃষ্ট করার জনয, দাে 

মুমক্ত, ঋণগ্রস্ত বযমক্ত, আল্লাহর িসর্ মজহাসদ রত এবং 

মুোমফরগণ যাকাসতর হকদার, এ মবধান আল্লাহর িক্ষ থর্সক 

মনধথারণ কসর থদওয়া হসয়সে, আল্লাহ জ্ঞানী ও প্রজ্ঞাময়।’ {েূরা 

আত-তাওবা, আয়াত: ২০}   

এ মহতী আয়াসত: আল্লাহ তা‘আো যাকাত বযসয়র খাত ও 

তার হকদারসদর মবেয়মট তাাঁর জ্ঞান, প্রজ্ঞা, ইনোফ ও দয়া 

অনুোসর ওই আট প্রকাসর েুমনমদথষ্ট কসর মদসয়সেন।  

মতমন আরও বণথনা কসরসেন থয, এসদর মাসেই যাকাত বণ্টন 

করা আবশযকীয় ফরয। আর এ বণ্টন আল্লাহর জ্ঞান ও প্রজ্ঞা 

থর্সক উমিত। েুতরাং এর বযমতক্রম করা ও যাকাতসক অনয 

খাসত বযবহার করা জাসয়য থনই। কারণ, আল্লাহ তা‘আোই 

তাাঁর েৃমষ্টর কেযাণ েম্পসকথ েবসচসয় ভাসো জাসনন এবং 



 

 

প্রসতযক মবেয়সক তার যর্াস্থাসন রাখসত মতমনই থশ্রষ্ঠ প্রজ্ঞার 

অমধকারী।  

ُِ ِمنَُ أَۡحَسنُ  َوَمنُۡ ﴿ ۡكٗمُا ٱللَّ قَۡومُ  ح   ]  ٥٠: دةالماُئ[ ُ﴾ ٥٠ وقِن ونَُي ُ ل ِ

“আর মনমশ্চত মবশ্বােী কওসমর জনয মবধান প্রদাসন আল্লাহর 

থচসয় থক অমধক উত্তম? {েূরা আে-মাময়দাহ্ , আয়াত: ৫০} 

 

প্রর্ম ও মদ্বতীয় প্রকার হকদার: ফকীর ও মমেকীন   

এরা হসো ওই েকে থোক, যাসদর িমরবাসরর ভরণ-সিােণ 

ও অনযানয প্রসয়াজন থমটাসনার জনয তাসদর নগদ অর্থ, থবতন 

ভাতা, প্রমতমষ্ঠত মশল্প ও আয় থরাজগার যসর্ষ্ট নয়। অসনযর 

োহাযয েহায়তার প্রসয়াজন হয়।  

* উোমাসয় থকরাসমর মসত, এসদরসক এ িমরমাণ যাকাসতর 

অংশ থদয়া উমচত, যাসত োমসনর বের যাকাসতর েময় আো 

িযথন্ত আর অসর্থর প্রসয়াজন না হয়।  

- গরীবসদর মববাহ েম্পাদসন মবসয়র প্রসয়াজন িূরসণ যাকাত 
থদওয়া যাসব।  



 

 

- গরীব দ্বীনী প্রমতষ্ঠাসনর োত্র-োত্রীসদর মকতাব ক্রসয়ও 
থদওয়া যাসব। 

- গরীব চাকরীজীমব, যাসদর থবতন ভাতা মনসজর ও 
িমরবাসরর জনয যসর্ষ্ট নয়, এসদরসক প্রসয়াজন িূরসণ 
যসর্ষ্ট িমরমাণ যাকাত থদয়া উমচত।  
িক্ষান্তসর যার আয়-থরাজগার মনসজর ও িমরবাসরর জনয 

যসর্ষ্ট, তাসক যাকাত থদয়া যাসব না। তাসক বরং এ অববধ 

যাচনা থর্সক মবরত র্াকার উিসদশ প্রদান করাই কতথবয।  

এ মবেসয় রােূেুল্লাহ োল্লাল্লাহু ‘আোইমহ ওয়াোল্লাম থর্সক 

একামধক হাদীে বমণথত হসয়সে। থযমন, 

* আবদুল্লাহ ইবন ‘উমার রামদয়াল্লাহু ‘আনহুমা থর্সক বমণথত, 

রােূেুল্লাহ োল্লাল্লাহু ‘আোইমহ ওয়াোল্লাম বসেন:  

أَلَة ُ تََزالُ  ََلُ»» ِههُِ فُِي َولَي سَُ للاَُ، يَل قَُى َحتَُّى ِدك مُ بِأَحَُ ال َمس  َعة ُ َوج  ز   م 
مُ   «لَح 

‘মানুসের কাসে বযমক্ত চাইসত র্াসক, এমনমক মকয়ামসতর মদন 

তাসক এমন অবস্থায় উঠাসনা হসব থয তার থচহারায় থকাসনা 

থগাশত অবমশষ্ট র্াকসব না।’202  

 

 বুখারী: ১৪৭৪; মুসলিম: ১০৪০।  



 

 

* অনুরূি আবূ হুরায়রা রামদয়াল্লাহু ‘আনহু থর্সক বমণথত, 

রােূেুল্লাহ োল্লাল্লাহু ‘আোইমহ ওয়াোল্লাম বসেন:  

مُ  النَّاسَُ َسأَلَُ َمنُ » َوالَه  أَلُ  فَإِنََّمُا تََكثًُّراُ، أَم  ًرُا يَس  تَِقلَُّ َجم   أَوُ  فَل يَس 
»ُ ثِر  تَك   ِليَس 

‘সয বযমক্ত মনসজর েম্পদ বৃমদ্ধর জনয অসনযর কাসে মভক্ষা চায়, 

থে মূেত আগুসনর টুকরাই চায়, এখন থে মভক্ষা চাওয়া 

বাড়াসতও িাসর বা কমাসতও িাসর।’203  

* হাকীম ইবন মহযাম রামদয়াল্লাহু ‘আনহু থর্সক বমণথত, 

রােূেুল্লাহ োল্লাল্লাহু ‘আোইমহ ওয়াোল্লাম বসেন,  

ل َوة ، ة َُخِضرَُ الَمالَُ َهذَا إِنَُّ» ُ بَِسَخاَوةُِ أََخذَه ُ فََمنُ  ح   لَه ُ ب وِركَُ نَف س 
ُ ش َرافُِبِإُِ أََخذَه ُ َوَمنُ  فِيِه،  َوَلَُ يَأ ك لُ  َكالَِّذي فِيِه، لَه ُ ي بَاَركُ  لَمُ  نَف س 

، بَع   السُّف لَىُ« اليَدُِ ِمنَُ َخي رُ  الع ل يَا اليَد ُ يَش 

‘এই েম্পদ হসো আকেথণীয় মমষ্ট থভাগ উিকরণ। েুতরাং থয 

এসক গ্রহণ কসর অন্তসরর বদানযতার েসে তার জনয তাসত 

বরকত থদয়া হয়। আর থয এসক গ্রহণ কসর আগ্রহ 

আমতশসযযর েসে তার জনয তাসত বরকত থদয়া হয় না। থযমন 

 

 মুসলিম: ১০৪১। 



 

 

ওই বযমক্ত থয খায় মকন্তু তৃপ্ত হয় না। উচু হাত মনচু হাসতর 

থচসয় থশ্রয়।’204  

* আবদুর রহমান ইবন ‘আউফ রামদয়াল্লাহু ‘আনহু থর্সক 

বমণথত, রােূেুল্লাহ োল্লাল্লাহু ‘আোইমহ ওয়াোল্লাম বসেন,  

أَلَةُ  بَابَُ َعب د ُ يَف تَحُ  َوَل » ُ« بَابَُ َعلَي هُِ ّللاَّ ُ فَتَحَُ إَِل َمس   فَق ر 

‘থয বযমক্ত মভক্ষার ির্ অবেম্বন কসর, আল্লাহ তার জনয 

অভাসবর দরজা খুসে থদন।’205 

যমদ অিমরমচত থোক যাকাত প্রার্থনা কসর যার মসধয 

ধনাঢযতার োি স্পষ্ট, তাসক দান করা যাসব। তসব তাসক এ 

কর্া জামনসয় মদসত হসব থয ধনী এবং কামাই করসত 

েক্ষমসদর জনয যাকাসত থকাসনা অংশ নাই। থকননা,  

* হাদীসে আসে, একবার দু’জন থোক রােূেুল্লাহ োল্লাল্লাহু 

‘আোইমহ ওয়াোল্লাসমর কাসে এসে যাকাসতর অর্থ থর্সক মকেু 

চাইসো। মতমন তাসদর থদসখ বুেসত িারসেন তারা োমর্থযবান। 

তাসদর মতমন বেসেন,  

 

 বুখারী: ১৪৭২; মুসলিম: ১০৩৫। 

 লিরলমযী: ২৩২৫; মুসনাদ আহমাদ: ১৬৭৪ 



 

 

تَِسب ُ« ِلقَِوي  ُ َوََلُ ِلغَنِي  ، فِيَهُا َحظَُّ َوََلُ أَع َطي ت ك َما، ِشئ ت َمُا إِنَُّ» ك   م 

‘সতামরা চাইসে থতামাসদর থদব; তসব থজসন থরসখা, ধনী ও 

োমর্থযবানসদর জনয যাকাসত থকাসনা অংশ থনই।’206 

 

তৃতীয় প্রকার: যাকাত আদাসয়র কাসজ মনসয়ামজত কমথচারী  

এরা হসেন প্রশােসনর িক্ষ থর্সক যাকাত আদায়, েংরক্ষণ ও 

যর্াস্থাসন বযয় করার দাময়সত্ব মনসয়ামজত বযমক্তবগথ। তাসদর 

মনজ মনজ কমথ ও শ্রম অনুিাসত যাকাসতর অর্থ প্রদান করা 

হসব, যমদও তারা ধনী হয়। তসব বযমক্তগতভাসব যমদ থকউ 

থকাসনা থোকসক তার যাকাত বণ্টসনর কাসজ ওমকে বা 

প্রমতমনমধ মহসেসব মনসয়াগ কসর, তাহসে থে যাকাসতর কমথচারী 

বসে মবসবমচত হসব না। েুতরাং তাসক ওকােমতর কাসজ 

যাকাসতর থকাসনা অংশ থদওয়া যাসব না।  

এ ওমকে বা প্রমতমনমধগণ যমদ মবশ্বস্ততা ও শ্রম বযয় কসর 

হকদারসদর মসধয এ কাজ মবনা িামরশ্রমমসক েওয়াসবর আশায় 

 

 আহমাদ ৪/২২৪; আবূ দাউদ: ১৬৩৩; নাসাঈ: ২৫৯৭।  



 

 

কসর তসব অবশযই তারা যাকাতদাতার েওয়াসব শরীক হসবন। 

কারণ;  

* বুখারীসত এসেসে, আবূ মুো আশ‘আরী রামদয়াল্লাহু ‘আনহু 

থর্সক বমণথত, রােূেুল্লাহ োল্লাল্লাহু আোইমহ ওয়াোল্লাম বসেন:  

ِلمَُ ال َخاِزنَُ إِنَُّ» س  َِمينَُ ال م  بََّما - ي ن ِفذ ُ الَِّذي اْل   أ ِمرَُ َما - ي ع ِطي قَالَُ َور 
َوفًَّرا، َكاِمًَلُ فَي ع ِطيهُِ بِِهُ،  لَه ُ أ ِمرَُ الَِّذي إِلَُى فَيَد فَع ه ُ نَف س ه ُ، بِهُِ َطي ِبَةًُ م 
قَي ِنُ« أََحد ُ - بِهُِ تََصد ِ  ال م 

‘মবশ্বস্ত মুেমেম থকাোধযক্ষ, মযমন তাসক যা মনসদথশ করা হয় 

তা েুন্দর ও িমরিূণথভাসব যর্াযর্ ও েন্তুষ্টমচসত্ত; যাসক মদসত 

মনসদথশ থদয়া হসয়সে তার জনয তা বাস্তবায়ণ কসরন -অর্বা 

বসেসেন: প্রদান কসরন, থেও দুই েদকাকারীর একজন।’207 

আর যমদ এ ওমকে বা প্রমতমনমধগণ মবনা িামরশ্রমমসক এ 

বণ্টসনর দাময়ত্ব গ্রহণ করসত না চায়, তসব েম্পসদর মামেক 

তাসক মনজ েম্পদ থর্সক িামরশ্রমমক প্রদান করসবন, যাকাত 

থর্সক নয়।  

 

 

 বুখারী: ১৪৩৮; মুসলিম: ১০২৩।  



 

 

চতুর্থ প্রকার: যাসদর হৃদয় আকেথণ করা প্রসয়াজন 

তারা হসি এমন নতুন মুেমেম যাসদর অন্তর এখসনা 

থদাদুেযমান অর্বা এমন থোক যাসদর ক্ষমতর আশংকা করা 

হয়; তাই তাসদর ঈমানসক মজবুত করার জনয অর্বা তাসদর 

ক্ষমত প্রমতহত করার জনয তাসদরসক যাকাত থর্সক প্রদান 

করা যাসব; যমদ তাসদর ক্ষমত প্রমতহত করার অনয উিায় না 

র্াসক।  

 

িঞ্চম প্রকার: দাে মুমক্তর জনয  

থয েকে দাে-দােী আিন মুমনসবর েসে অসর্থর মবমনমসয়  

মনসজসদর মুমক্তর বযািাসর চুমক্তবদ্ধ হসয়সে, তাসদর যাকাত 

থর্সক এ িমরমাণ অর্থ থদয়া যাসব, যাসত তারা এর মাধযসম 

মুমক্তোভ করসত িাসর।  

অনুরূিভাসব যাকাসতর অর্থ মদসয় োধারণ দাে-দােী ক্রয় 

কসরও মুক্ত করা যাসব।  

তাোড়া মুেমেম কসয়মদসদরসকও মুক্ত করা যাসব। কারণ 

এটাও দােমুমক্তর বযািক মনসদথসশর অন্তভুথক্ত।  



 

 

 

েষ্ঠ প্রকার: যারা ঋসণর থবাো বহন করসে 

যারা ঋসণর থবাো বহন কসর তারা দু’প্রকার:  

১) থয বযমক্ত েমাসজ িারস্পমরক েম্পকথ েুদৃঢ়করণ এবং 

েমাজ থর্সক মবশৃঙ্খোর আগুন থনভাসত মগসয় ঋসণর মশকার 

হসয়সে, যাকাসতর অর্থ থর্সক তাসক ঋণ িমরমাণ অর্থ প্রদান 

করা যাসব। থযন থে এমন মহতী কাসজ আরও উৎোমহত হয়, 

যাসত েমাসজ মবশৃঙ্খো ও মহংো-মববাদ দূর হসয় মুেমেমসদর 

মসধয িরস্পর েম্পকথ েুদৃঢ় হয়।  

* কাবীো ইবন মুখামরক রামদয়াল্লাহু ‘আনহু থর্সক বমণথত, 

মতমন বসেন,  

ل تُ  ُِ َرس ولَُ فَأَتَي تُ  َحَمالَةًُ تََحمَّ أَل ه ُ َوَسلَّمَُ َعلَي هُِ للا ُ َصلَُّى ّللاَّ  فِيَهُا أَس 
دَقَة ، تَأ تِيَنَُا تَّىحَُ قَبِيَصة ُ يَا أَقِمُ »: فَقَالَُ رَُ الصَّ  قَالَُ ث مَّ،: قَالَُ لََكُ« فَنَأ م 

ُِ َرس ولُ  دَقَةَُ إِنَُّ قَبِيَصة ُ يَا»: َوَسلَّمَُ َعلَي هُِ للا ُ ىَصلَُّ ّللاَّ  تَِحلُُّ ََلُ الصَّ

ُ لُ : ثَََلثَةُ  ِْلََحدُِ إَِلَّ لَُ َرج  أَلَة ُ لَه ُ فََحلَّتُ  َحَمالَةًُ، تََحمَّ  ُىَحتَُّ َحتَُّى ال َمس 

ِسكَُ ث مَُّ ي ِصيبََهُا    «...ي م 



 

 

‘একবার আমম অিসরর ভার (ঋণ বা েমেযা েমাধাসনর 

দাময়ত্ব) মনসজর উির মনসয় মনোম। অতঃির আমম রােূেুল্লাহ 

োল্লাল্লাহু আোইমহ ওয়াোল্লাসমর কাসে এসে মবেয়মট জামনসয় 

এ মবেসয় েহসযামগতা চাইোম। তখন মতমন বেসেন, ‘সহ 

কাবীো! তুমম আমার মনকট অবস্থান কর; যাসত আমার কাসে 

যাকাসতর মাে আসে। যখন থেটা আেসব তখন আমম 

থতামাসক তা প্রদান করার মনসদথশ থদব। তারির রােূেুল্লাহ 

োল্লাল্লাহু ‘আোইমহ ওয়াোল্লাম বেসেন, থহ কাবীো! োদাকা 

থকবে মতন বযমক্তর জনয হাোে: (তাসদর মসধয একজন) ওই 

বযমক্ত থয িসরািকার করসত মগসয় ঋণী হসয়সে ফসে তার 

জনয চাওয়া দবধ; যাসত তা িমরসশাধ করসত িাসর। অতঃির 

যাচ্ঞা থর্সক মবরত র্াসক।...’208 

২) থয বযমক্ত মনসজর বা িমরবাসরর প্রসয়াজন িূরসণ ঋণগ্রস্ত 

হসয়সে, মকন্তু তার ঋণ িমরসশাধ করার থকাসনা বযবস্থা থনই, 

তাসক ঋণ থশাধ িমরমাণ অর্থ যাকাত থর্সক প্রদান করা যাসব; 

যমদও তার িমরমাণ থবমশ হয়। অর্বা তেবকৃত বযমক্ত (ঋণী)র 

কাসে না মদসয় েরােমর তেবকারীসক অর্থ মদসয় থদয়া যাসব। 

 

 মুসলিম: ১০৪০।  



 

 

কারণ তেবকারীর কাসে অর্থ হস্তান্তসরর মাধযসমই তেবকৃত 

বযমক্ত দাময়ত্ব থর্সক অবযাহমত োভ করসব। 

 

েপ্তম প্রকার: আল্লাহর রাস্তায়  

‘আল্লাহর রাস্তায়’ বেসত ‘মজহাদ ফী োবীমেল্লাহ’ বুোয়; থয 

মজহাসদর একমাত্র উসেশয আল্লাহর বাণীসক েমুন্নত করা। 

মনসজর বীরত্ব বা থশ্রষ্ঠত্ব অর্বা দেীয় মকংবা থগাত্রীয় থগাড়ামী 

প্রদশথসনর জনয নয়। েুতরাং এ মনয়যসত থয মজহাদ করসব থে 

মুজামহদসক যাকাত থর্সক এমন অর্থ প্রদান করা যাসব যা 

মজহাসদর িসর্ তার প্রসয়াজন িূরসণ যসর্ষ্ট হসব। অর্বা 

ইেোসমর োহাযয ও তার শত্রুসদর মবতাড়ন এবং আল্লাহর 

বাণীসক মবজয়ী করার জনয আল্লাহর রাস্তায় মজহাদকারী 

মুজামহদসদর জনয যাকাসতর অর্থ থর্সক যুদ্ধাস্ত্র ও যুদ্ধ োমগ্রী 

থকনা যাসব। 

 

অষ্টম প্রকার: মুোমফর  



 

 

থয মুোমফসরর আেবাবিত্র থশে হসয় থগসে, যাকাত থর্সক 

তাসক এ িমরমাণ অর্থ থদওয়া যাসব যাসত থে েফর িূণথ কসর 

মনজ আবাসে থিৌঁেুসত িাসর।  

এ জাতীয় মুোমফর যমদ তার মনজ থদসশ ধনী থোকও হয় 

এবং এমন কাউসক িাওয়া যায় থয তাসক ঋণও প্রদান করসব, 

তারিরও তাসক যাকাত থর্সক প্রদান করা যাসব।  

তসব এভাসব যাকাসতর টাকা থনওয়ার মানমেকতা মনসয় অল্প-

িমরমাণ টাকা-িয়ো মনসয় েফসর থবর হওয়া মুোমফসরর জনয 

উমচত নয়। 

 

o আর থকাসনা ক্রসমই যাকাসতর েম্পদ কামফরসদরসক থদয়া 
যাসব না। তসব যমদ তাসদর মন আকৃষ্ট করার জনয হয় 
তাহসে তা মভন্ন কর্া। অনুরূিভাসব থকাসনা ধনী থোক, 
যার কাসে তার প্রসয়াজন িূরসণর বযবস্থা রসয়সে, থযমন 
বযবোয়ী, কামরগর, মশল্পী এবং মনয়মমত থবতনসভাগী, প্রচুর 
ফেসের মামেক অর্বা অতযাবশযক খরচ থমটাসনার বযবস্থা 
রসয়সে এমন বযমক্ত, তাসদর কাউসকই যাকাসতর েম্পদ 
থর্সক থদয়া দবধ হসব না। তসব তারা যমদ যাকাত েংগ্রসহর 
জনয রাে কতৃথক মনযুক্ত কমথচারী হয় অর্বা যমদ তারা 



 

 

আল্লাহর িসর্ মজহাদকারী হয় অর্বা থকাসনা ধনী বযমক্ত 
যমদ োমামজক েমেযা েমাধান করসত মগসয় ঋণগ্রস্ত হসয় 
যায়, তসব ধনী হওয়া েসেও তাসদরসক যাকাসতর েম্পদ 
থর্সক থদয়া যাসব। 

o উিসর বমণথত কাজগুসো বযতীত অনয থকাসনা ওয়ামজব কাজ 
েম্পাদসনর জনয যাকাত থর্সক বযয় করা যাসব না। েুতরাং 
থকাসনা থমহমানসক থমহমানদারীর জনয যাকাত থর্সক 
থদওয়া যাসব না। অনুরূিভাসব যাসদর থখার-সিাে তার 
উির ওয়ামজব, থযমন স্ত্রী বা মনকটাত্মীয়, তাসদরসক তাসদর 
জনয খরসচর িমরবসতথ যাকাত থর্সক থদওয়া যাসব না। তসব 
স্ত্রী ও মনকটাত্মীসয়র ওয়ামজব খরচ বাসদ অনয কাসজ তাসদর 
প্রসয়াজসন যাকাত থর্সক থদওয়া যাসব। েুতরাং স্বামী যাকাত 
থর্সক তার স্ত্রীর একান্ত ঋণ, যা থে িমরসশাধ করসত 
অক্ষম, তা িমরসশাধ করসত িারসব। অনুরূিভাসব থকউ 
তার মিতা-মাতা বা মনকটাত্মীসয়র ঋণ যা তারা িমরসশাধ 
করসত িারসে না থেটাও যাকাত থর্সক িমরসশাধ করসত 
িারসব। 

o অনুরূিভাসব মনকটাত্মীয়সদর েম্পদ যমদ তাসদর খরচ 
থমটাসত অপ্রতুে হয়, তসব তাসদর খরচ থমটাসনার জনয 
তাসদরসক যাকাত থর্সক থদওয়া যাসব; যমদ তাসদর খরচ 
থমটাসনার দাময়ত্ব যাকাতদাতার উির ওয়ামজব না হয়।   



 

 

o তদ্রূি থকাসনা স্ত্রী তার স্বামীসক ঋণ িমরসশাধ বা এ জাতীয় 
কাসজর জনয যাকাসতর েম্পদ থর্সক মদসত িারসব। কারণ, 
আল্লাহ তা‘আো যাকাসতর হকদার করার মবেয়মট এমন 
োধারণ গুণাগুসণর োসর্ েমৃ্পক্ত কসরসেন যা তাসদরসক ও 
অনযানযসদরসক েমভাসব েমৃ্পক্ত কসর। েুতরাং নে তর্া 
কুরআন ও েুন্নাহর ভােয  অর্ব ইজমা বযতীত তাসদরসক 
হকদাসরর তামেকা থর্সক বাদ থদওয়া যাসব না। তাোড়া 
এর েিসক্ষ হাদীেও রসয়সে। থযমন,     

* বুখারী ও মুেমেসম ইবন মােঊদ রামদয়াল্লাহু ‘আনহুর িত্নী 

যায়নাব োকামফয়া রামদয়াল্লাহু ‘আনহার ঘটনা বমণথত হসয়সে, 

একবার রােূেুল্লাহ োল্লাল্লাহ ‘আোইমহ ওয়াোল্লাম মমহোসদর 

োদাকাহ থদয়ার মনসদথশ মদসেন। তখন যায়নাব রামদয়াল্লাহু 

আনহা বেসেন,  

ِ، نَبِيَُّ يَُا» تَُ إِنَّكَُ ّللاَّ مَُ أََمر  دَقَِةُ، اليَو   ِلي، ِليُ حُ  ِعن ِدُي َوَكانَُ بِالصَّ
ع ودُ  اب نُ  فََزَعمَُ بِِهُ، أَتََصدَّقَُ أَنُ  فَأََرد تُ   َمنُ  أََحقُُّ َوَولَدَه ُ أَنَّه ُ: َمس 

، بِهُِ تََصدَّق تُ   اب نُ  َصدَقَُ»: َوَسلَّمَُ َعلَي هُِ للا ُ لَّىصَُ النَّبِيُُّ فَقَالَُ َعلَي ِهم 
، كُِ َمس ع ود  ج  ُ« هُِبُِ تََصدَّق تُِ َمنُ  أََحقُُّ َوَولَد كُِ َزو   َعلَي ِهم 

“সহ আল্লাহর রােূে! আমরা মকেু গহনা আসে, আমম এটা দ্বারা 

োদাকা করসত চাই। এমদসক ইবন মােঊদ রামদয়াল্লাহু ‘আনহু 

মসন করসেন মতমনই োদাকার থযাগয হকদার। মবেয়মট থজসন 



 

 

রােূেুল্লাহ োল্লাল্লাহু ‘আোইমহ ওয়াোল্লাম বেসেন, ইবন 

মােঊদ মঠকই বসেসেন; তুমম যাসদর কাসে তা োদাকা করসব 

তাসদর মসধয থতামার স্বামী ও েন্তানরাই এর অমধক 

হকদার।’209 

* োেমান ইবন আসমর রামদয়াল্লাহু ‘আনহু থর্সক বমণথত, 

রােূেুল্লহ োল্লাল্লাহু ‘আোইমহ ওয়াোল্লাম বসেন,  

دَقَة ُ » ِكينُِ َعلَُى الصَّ ِحمُِ ِذُى َعلَُى َوِهُى َصدَقَة ُ ال ِمس   ة َُصدَقَُ ث نَتَانُِ الرَّ
 .« َوِصلَة ُ

‘ফকীর-মমেকীনসক োদাকাহ মদসে শুধু োদাকাই করা হয় 

আর আত্মীয়সদর োদাকাহ মদসে দুমট কাজ হয়: োদাকাহও 

থদওয়া হয় আবার আত্মীয়তার েম্পকথও রক্ষা করা হয়।’210  

o থকাসনা দমরদ্র থোসকর কাসে প্রািয ঋণ মাফ কসর মদসয় 
যাকাসতর মনয়ত করসে যাকাত আদায় হসব না। কারণ, 

- যাকাত হসো গ্রহণ ও প্রদাসনর েমমষ্ট।  
* আল্লাহ তা‘আো বসেন:  

 

 বুখারী: ১৪৬২।  

 ইবন মাজাহ: ১৪৮৮; নাসাঈ: ২৫৮২। 



 

 

ذُۡ﴿ ِلِهمُۡ ِمنُۡ خ  ه مُۡ َصدَقَةُٗ أَۡمَوَٰ ر  يِهُم ت َطه ِ  إِنَُّ َعلَۡيِهۡمُ  َوَصل ُِ بَِها َوت َزك ِ
تَكََُصلَُ ۡمُه َسَكنُ  وَٰ  ]  ١٠٣: التوبة[ ﴾ ١٠٣ َعِليمُ  َسِميعُ  َوٱللَّ ُ لَّه 

‘আিমন তাসদর েম্পদ থর্সক েদাকা মনন, এর মাধযসম 

তাসদরসক আিমন িমবত্র ও িমরশুদ্ধ করসবন। আর তাসদর 

জনয থদা‘আ করুন, মনশ্চয় আিনার থদা‘আ তাসদর জনয 

প্রশামন্তকর। আর আল্লাহ্ েবথসশ্রাতা, েবথজ্ঞ।’ {েূরা আত-

তাওবা, আয়াত: ১০৩}  

* আর নবী োল্লাল্লাহু ‘আোইমহ ওয়াোল্লাম বসেন:  

َُ أَنَُّ » َخذ ُ َزَكاةًُ لَي ِهمُ عَُ فََرضَُ قَدُ  ّللاَّ نِيَائِِهمُ  ِمنُ  ت ؤ   َعلَُى فَت َردُُّ أَغ 
 .« ف قََرائِِهمُ 

‘আল্লাহ তাসদর েম্পসদ যাকাত ফরয কসরসেন, ধনীসদর 

থর্সক তা থনয়া হসব আর দমরদ্রসদর থদয়া হসব।’211 

আর ঋণ মাফ করার মসধয থযসহতু এ আদান-প্রদান থনই, 

থেসহতু তা মদসয় যাকাত আদায় হসব না।  

- তাোড়া ফকীসরর মযম্মায় থয ঋণ রসয়সে তা অনুিমস্থত 
ঋণ, যাসত থকাসনা মকেু করার থনই, তাই থেটা উিমস্থত 

 

 বুখারী: ১৩৯৫; মুসলিম: ৩৩২। 



 

 

েম্পদ যাসত মকেু করার আসে থেটার জনয তা যসর্ষ্ট হসব 
না।  

- অনুরূিভাসব ঋসণর বযািারমট উিমস্থত েম্পসদর থচসয় 
অন্তসর কমই প্রভাব থফসে, তাই থেটা মদসয় ঋণ থদওয়া 
থযন ভাসোর বদসে মন্দ প্রদান করা।   

o আর যমদ যাকাতদাতা তার প্রসচষ্টা চাোসনার ির যাকাসতর 
হকদার মসন কসর কাউসক যাকাত থদয়, তারির জানসত 
িাসর থয থে যাকাসতর হকদার নয়, এমতাবস্থায় 
যাকাতদাতার যাকাত আদায় হসয় যাসব। কারণ থে তার 
োধযানুোসর থচষ্টা কসরসে ও আল্লাহর তাকওয়া অবেম্বন 
কসরসে। আর আল্লাহ কাউসক তার োসধযর বাইসর কষ্ট 
থদন না।  

* আবূ হুরায়রা রামদয়াল্লাহু ‘আনহু থর্সক বমণথত েম্বা হাদীসের 

অংশমবসশে হসো:  

لُ  قَالَُ»  يَدُِ فُِى فََوَضعََها بَِصدَقَتِهُِ فََخَرجَُ بَِصدَقَةُ  لَةَُاللَّيُ  ْلَتََصدَّقَنَُّ َرج 
وُا َغنِى ُ  بَح  قَُ يَتََحدَّث ونَُ فَأَص  د ِ مَُّ قَالَُ. َغنِى ُ  َعلَُى ت ص  د ُ لَكَُ اللَّه   ال َحم 

ُا لَه ُ فَِقيلَُ فَأ تِىَُ. بَِصدَقَةُ  ْلَتََصدَّقَنَُّ َغنِى ُ  َعلَُى  ق بِلَتُ  فَقَدُ  َصدَقَت كَُ أَمَّ

ا فَي ن ِفقُ  يَع تَبِرُ  ال غَنِىَُّ لََُّولَعَُ َطاه ُ ِممَّ  .« ّللاَّ ُ أَع 

‘(িূবথবতথী উম্মতসদর মধয হসত) এক বযমক্ত শির্ কসর বেে, 

আজ রাসত আমম োদাকাহ্  করব... তাসত এসেসে, “িসর থে 

এক ধনী থোকসক (না থজসন) োদাকাহ্  মদসয় বেে। এসত 



 

 

থোসকরা তার েমাসোচনা কসর বেসত োগসো থয ধনীসক 

োদাকাহ থদওয়া হসয়সে। থোকমট বেে, থহ আল্লাহ আিনার 

প্রশংো, যমদও আমম ধনীসক মদসয়মে।... অতঃির থোকমটসক 

স্বসপ্ন এসে জানাসনা হসো থয, ওই ধনী থোক েম্ভবত এ থর্সক 

মশক্ষা থনসব এবং তাসক আল্লাহ থয েম্পদ দান কসরসেন তা 

থর্সক থে দান করসব।’212 েহীহ মুেমেসমর অির বণথনায় 

স্পষ্ট এসেসে থয, তাসক স্বসপ্ন এসে বো হসো থয, থতামার 

োদাকাহ্  গৃহীহ হসয়সে। ... আর ওই ধনী থোক...।   

* মা‘আন ইবন ইয়াযীদ রামদয়াল্লাহু ‘আনহু থর্সক বমণথত, মতমন 

বসেন:  

َرجَُ يَِزيد ُ أَبِى َكانَُ» لُ  ِعن دَُ فََوَضعََها بَِهُا يَتََصدَّقُ  دَنَانِيرَُ أَخ   فُِى َرج 
ُِ فَقَالَُ بَِهُا فَأَتَي ت ه ُ فَأََخذ ت َهُا فَِجئ تُ  ، دُِال َمس جُِ .  أََرد تُ  إِيَّاكَُ َمُا َوّللاَّ

ت ه ُ ُِ َرس ولُِ لَُىإُِ فََخاَصم   َمُا لَكَُ » فَقَالَُ - وسلم عليه للا صلى - ّللاَّ

   . « َمع نُ  يَا أََخذ تَُ َما َولَكَُ ُ، يَِزيد ُ يَا نََوي تَُ

‘আমার বাবা ইয়াযীদ দান করার উসেসশ স্বণথমুদ্রা মেমজসদ 

এক বযমক্তর কাসে রাখসেন। অতঃির আমম থেখাসন মগসয় তা 

গ্রহণ করোম, তারির থেটা মনসয় তার কাসে এোম। মতমন 

 

 বুখারী: ১৪২১; মুসলিম: ১০২২।  



 

 

বেসেন, আল্লাহর কেম, আমম থতা থতামাসক থদব এমন মনয়ত 

কমরমন। তখন আমম এর েমাধাসনর জনয নবী োল্লাল্লাহু 

‘আোইমহ ওয়াোল্লাসমর কাসে থগোম। মতমন বেসেন, ‘সহ 

ইয়াযীদ তুমম যা মনয়ত কসরে তাই িাসব আর থহ মা‘আন 

তুমম যা গ্রহণ কসরসে তাই থতামার’।’213  

o ভাই েকে! যাকাত ততক্ষণ আদায় হসব না যতক্ষণ না তা 
তার েমঠক ও উিযুক্ত স্থান থযখাসন আল্লাহ মদসত বসেসেন 
থেখাসন থদওয়া হসব।  

o েুতরাং, আল্লাহ থতামাসদরসক রহমত করুন, থতামরা 
েকসে যাকাতসক তার েমঠক ও যর্াযর্ স্থাসন থদওয়ার 
জনয প্রসচষ্টা চাোও ও যত্নবান হও; যাসত থতামরা 
দাময়ত্বমুক্ত হও, থতামাসদর েম্পদ িমবত্র হয়, থতামাসদর 
রসবর মনসদথশ বাস্তবাময়ত হয় এবং থতামাসদর োদাকােমূহ 
কবুে হয়। আল্লাহ আমাসদর তাওফীক দান করুন। 
আমীন।  
আর েকে প্রশংো েৃমষ্টকুসের রব আল্লাহর জনয, আল্লাহ 

োোত ও োোম থিশ করুন আমাসদর নবী মুহাম্মাদ, তার 

িমরবার-িমরজন ও েকে োহাবীর উির।  

 

 

 বুখারী: ১৪২২।  



 

 

  



 

 

অষ্টাদশ আের 

বদর যুদ্ধ 

 

েকে প্রশংো আল্লাহর মযমন শমক্তশােী েুদৃঢ়, িদানতকারী 

মবজয়ী কতৃথত্বশীে, প্রকাশয েতয, মৃদু কান্নার শব্দও যার শ্রবণ 

থর্সক থগািন র্াসক না, যার মহসত্বর কাসে ক্ষমতাধর 

নরিমতরা হীন হসয় থগসে। মতমন তাাঁর প্রজ্ঞা অনুযায়ী ফয়োো 

কসরন, আর মতমন মহামবচারক।  

আর আমম োক্ষয মদমি থয, একমাত্র আল্লাহ বযতীত থকাসনা 

ইোহ থনই, তাাঁর থকাসনা শরীক থনই, মতমন িূসবথর ও িসরর 

েবার ইোহ। আমম আরও োক্ষয মদমি থয, মুহাম্মাদ তাাঁর 

বান্দা ও রােূে, যাাঁসক মতমন েকে েৃমষ্টকুে থর্সক থবাঁসে 

মনসয়সেন, বদর প্রান্তসর থফসরশতা মদসয় োহাযয কসরসেন।  

আল্লাহ তাাঁর উির োোত থিশ করুন, অনুরূি তার িমরবার-

িমরজন, েকে োহাবী এবং মকয়ামত িযথন্ত েুন্দরভাসব 

তাসদর অনুোরীসদর েবার উির। আর মতমন তাসদর উির 

যর্াযর্ োোমও প্রদান করুন।  



 

 

o েম্মামনত ভাইসয়রা! এ িমবত্র মাসেই আল্লাহ তা‘আো 
মহান বদর যুসদ্ধ মুেমেমসদরসক তাসদর শত্রু মুশমরকসদর 
মবরুসদ্ধ মবজয় দান কসরসেন। এ কারসণই আল্লাহ তা‘আো 
এ মদবেসক ‘ইয়াওমুে ফুরকান’ তর্া েতয-মমর্যার িার্থকয 
মনরূিসণর মদন বসে নাম থরসখসেন; থকননা আল্লাহ 
তা‘আো থেমদন তাাঁর রােূে োল্লাল্লাহু ‘আোইমহ ওয়াোল্লাম 
ও মুমমনসদর মবজয়ী এবং কামফর ও মুশমরকসদর িরামজত 
করার মাধযসম হক্ব ও বামতসের িার্থকয েূমচত কসরসেন।  

o এ মহা মবজসয়র ঘটনামট ঘসটমেে মদ্বতীয় মহজরীর রমযান 
মাসে।  

o এ যুসদ্ধর কারণ মেে, রােূেুল্লাহ োল্লাল্লাহু ‘আোইমহ 
ওয়াোল্লাম এ মসমথ েংবাদ থিসেন থয, আবূ েুমফয়ান 
কুরাইশ কামফরসদর একমট বামনজয দে মনসয় মেমরয়া থর্সক 
মক্কা মফরসে। তাই রােূেুল্লাহ োল্লাল্লাহু ‘আোইমহ 
ওয়াোল্লাম োহাবীসদরসক কুরাইশসদর বামনজয কাসফোর 
গমতসরাসধর জনয থবর হওয়ার আহ্বান জানাসেন। থকননা 
কুরাইশরা রােূেুল্লাহ োল্লাল্লাহু আোইমহ ওয়াোল্লাম ও তাাঁর 
োহাবীসদর মবরুসদ্ধ যুদ্ধ থঘােণা কসরমেে। তাসদর মাসে 
থকাসনা প্রকার চুমক্ত মেে না। আর কামফর কুরাইশরা 
মুেমেমসদরসক তাসদর ঘর-বামড় ও ধন-েম্পদ হসত থবর 
কসর মদসয়মেে এবং ইেোসমর েতযবাণীর দাওয়াসতর 
মবরুসদ্ধ অবস্থান মনসয়মেে। তাই রােূেুল্লাহ োল্লাল্লাহু 



 

 

আোইমহ ওয়াোল্লাম ও তাাঁর োহাবীগণ বামনজয কাসফোর 
োসর্ যা করার ইিা কসরমেসেন তা মেে যর্ার্থ।  

o অতঃির রােূেুল্লাহ োল্লাল্লাহু ‘আোইমহ ওয়াোল্লাম ৩১০ 
এর থবমশ মকেু োহাবীসক মনসয় বদর অমভমুসখ রওয়ানা 
হন। তাসদর মেে থকবেমাত্র দুমট থঘাড়া ও েত্তরমট উট; 
যাসত তারা িাোক্রসম চড়মেসেন। এ যুসদ্ধ ৭০ জন মুহামজর 
এবং অনযরা আনোর মুজামহদ মেসেন। তারা বামনজয 
কাসফো ধরসত থচসয়মেসেন, যুদ্ধ করসত চান মন। মকন্তু 
আল্লাহ তা‘আো অমনধথামরত েমসয় তাাঁর মেদ্ধান্ত 
বাস্তবায়সনর জনয মুেমেম ও শত্রুসদর মাসে মুসখামুমখ দাাঁড় 
করাসেন।  
আবূ েুমফয়ান মুেমেমসদর অবস্থা জানসত থিসর 

কুরাইশসদর কাসে এ মসমথ একজন মচৎকারকারী 

েংবাদবাহক িাঠায় থযন কুরাইশরা মুেমেমসদর মবরুসদ্ধ 

তার োহাসযয এমগসয় আসে। তাই আবূ েুমফয়ান রাস্তা 

িমরবতথন কসর েমুদ্র উিকূে ধসর রওয়ানা মদে এবং 

মনরািসদ থিৌঁসে থগে।  

o মকন্তু কুরাইশ েম্প্রদায়; তাসদর কাসে মচৎকারকারীর 
মাধযসম েংবাদ থিৌঁো মাত্রই তাসদর থনতৃস্থানীয় একহাজার 
থোক েদেবসে যুসদ্ধর উসেসশয রওয়ানা মদে। তাসদর মেে 
১০০মট অশ্ব ও ৭০০ উে। তারা থবর হসয়মেে  



 

 

دُُّ لنَّاِسُٱ ءََُوِرئَا ُ ابََطٗرُ﴿ ُِ ٱ َسبِيلُِ َعُن ونََُويَص  ِحيطُ  َمل ونَُيَعُۡ بَِمُا للَّ ُٱوَُ للَّ  م 
  ]  ٤٧: اَلنفال[ ﴾ ٤٧

‘অহঙ্কার ও থোক থদখাসনার উসেসশয এবং আল্লাহর রাস্তা 

থর্সক বাধা প্রদান করসত, আর তারা যা করমেে, আল্লাহ 

তা িমরসবষ্টনকারী।’ {েূরা আে-আনফাে, আয়াত: ৪৭} 

তাসদর েসে মেসো নতথকী দে, যারা মুেমেমসদর বদনামম 

ও মবদ্রূি কসর গান গাইমেসো। আবূ েুমফয়ান যখন 

কুরাইশসদর যাত্রার কর্া জানসত িারে, তখন থে মনসজর 

মনরািসদ মফসর আোর েংবাদ জামনসয় কুরাইশসদর যুদ্ধ 

োড়াই মফসর থযসত অনুসরাধ করে। মকন্তু কুরাইশ বামহনী 

যুদ্ধ োড়া মিেু মফসর থযসত অস্বীকার করে।  

আবূ থজসহে বেে, “আল্লাহর শির্, আমরা যতক্ষণ িযথন্ত 

বদর প্রান্তসর না থিৌঁেব ততক্ষণ মফসর যাব না। আমরা 

বদর প্রান্তসর মতনমদন অবস্থান করব। তর্ায় উট জবাই 

করব, খাদয খাব, মদ িান করব আর তাসত আরব জামত 

আমাসদর থগৌবরগার্া শুসন েবথদা ভয় িাসব”। 

o অনযমদসক রােূেুল্লাহ োল্লাল্লাহু ‘আোইমহ ওয়াোল্লাম যখন 
কুরাইশসদর থবর হবার খবর জানসত িারসেন, োহাবীসদর 
একত্র কসর িরামসশথ বেসেন। তাসদর উসেসশ মতমন 
বেসেন, ‘আল্লাহ তা‘আো আমার েসে ওয়াদা কসরসেন 



 

 

দু’মট দসের একমট (মুেমেমসদর মাধযসম িদানত হসব) 
হয়সতা বযবোয়ী কাসফো অর্বা অনযমট দেনযবামহনী।’  

* অতঃির মুহামজর োহাবী মমকদাদ ইবনুে 

আেওয়াদ রামদয়াল্লাহু ‘আনহু দাাঁমড়সয় বেসেন, থহ 

আল্লাহর রােূে! আল্লাহ আিনাসক থয বযািাসর মনসদথশ 

মদসয়সেন তা বাস্তবায়সনর জনয প্রস্তুত থহান। আল্লাহর 

শির্! আমরা আিনাসক এমন কর্া বেব না, থযমন 

মুো (‘আোইমহে োোম) থক তাাঁর জামত বনী 

ইেরাইে বসেমেে:  

تََِلُ  َوَربُّكَُ أَنتَُ ٱۡذَهۡبُ﴿ نَا إِنَُّا فَقََٰ ه  ِعد ونَُ َهَٰ  ]  ٢٤: دةالماُئ[ ُ﴾ ٢٤ قََٰ

‘সহ মুো! তুমম ও থতামার রব যাও এবং যুসদ্ধ অবতীণথ 

হও। আমরা এখাসন বসে র্াকোম।’ {েূরা আে-মাময়দাহ্ , 

আয়াত: ২৪} বরং আমরা আিনার িাসন, বাসম, োমসন 

এবং মিেসন যুদ্ধ করব।  

* এ কর্া শুসন আউে থগাসত্রর থনতা ো‘দ ইবন 

মু‘আয আে-আনোরী রামদয়াল্লাহু ‘আনহু দাাঁমড়সয় 

বেসেন, থহ আল্লাহর রােূে! েম্ভবত আিমন 

আনোরসদর বযািাসর এ আশংকা করসেন থয, তাসদর 

অমধকার আসে তাসদর বাড়ী-ঘর থর্সক দূসর আিনাসক 



 

 

োহাযয না করার। তাই আমম আনোরসদর িক্ষ থর্সক 

বেমে এবং তাসদর িক্ষ থর্সক জবাব মদমি, থয মদসক 

আিমন চেুন, যার েসে ইিা আিমন েম্পকথ গসড় 

তুেুন, যার থর্সক ইিা েম্পকথ কতথন করুন, আমাসদর 

েম্পদ হসত যা ইিা গ্রহণ করুন, তন্মধয হসত যা ইিা 

আমাসদর দান করুন, আিমন যা আমাসদর জনয থেসড় 

যাসবন তার থচসয় যা আমাসদর থর্সক গ্রহণ করসবন 

তা-ই আমাসদর মনকট অমধক মপ্রয়। আিমন আমাসদর 

যা মনসদথশ থদসবন আমাসদর মনসদথশ থেখাসন আিনার 

মনসদথসশর অনুগামী হসব। আল্লাহর শির্! আিমন যমদ 

আমাসদর মনসয় গামদান হসত বুরাক িযথন্ত চসেন, 

তাহসে অবশযই আমরা আিনার েসে চেব। আর যমদ 

আিমন আমাসদর এ োগসর োাঁি মদসত বসেন, আমরা 

তাই করব। আমরা এটা িেন্দ কমর না থয, আিমন 

আগামী মদন আমাসদর মনসয় শত্রুসদর থমাকামবো 

করসবন। মনশ্চয় আমরা যুসদ্ধ অতযন্ত দধযথশীে, 

শত্রুসদর থমাকামবোয় েসতযর িসক্ষ দৃঢ় অবস্থানকারী। 

আমরা আশা রামখ আল্লাহ আিনাসক আমাসদর িক্ষ 

থর্সক এমন মকেু থদখাসবন যদ্বারা আিনার চকু্ষ শীতে 

হসব।  



 

 

o রােূেুল্লাহ োল্লাল্লাহু ‘আোইমহ ওয়াোল্লাম মুহামজর ও 
আনোর োহাবীসদর কর্া শুসন খুমশ হসয় েুেংবাদ মদসয় 
বেসেন:  

وُا» وُا َسي ر   «القومُِ َمصاِرعُِ إلى أن ظ رَُ لََكأن ِي فَوللُا وأب ِشر 

‘সতামরা চেসত র্াক আর েুেংবাদ গ্রহণ কসরা। আল্লাহর 

শির্, আমম থযন (মুশমরক) থগাষ্ঠীর মৃত থদহ িসড় র্াকার 

জায়গাগুসো থদখসত িামি।’214 

o রােূেুল্লাহ োল্লাল্লাহু ‘আোইমহ ওয়াোল্লাম আল্লাহর 
দেনযদে োহাবীসদর েসে মনসয় চেসেন এবং বদর 
কূিেমূসহর কাসের িামনর কূসির েমু্মসখ যাত্রামবরমত 
মদসেন। হুবাব ইবনুে মুনমযর ইবন ‘আমর ইবনুে জুমুহ 
রামদয়াল্লাহু ‘আনহু রােূে োল্লাল্লাহু ‘আোইমহ ওয়াোল্লামসক 
বেসেন, থহ আল্লাহর রােূে! এটা মক এমন স্থান থযখাসন 
অবস্থাসনর জনয আল্লাহ মনসদথশ মদসয়সেন, যা থর্সক 
আমাসদর এমদক-সেমদক যাওয়ার েুসযাগ থনই; নামক এটা 
যুদ্ধ েংক্রান্ত কমথসকৌশে ও অমভমত?  
উত্তসর মতমন বেসেন, বরং এটা যুদ্ধ েংক্রান্ত থকৌশে ও 

মেদ্ধান্ত। হুবাব রামদয়াল্লাহু ‘আনহু িুনরায় বেসেন, থহ 

আল্লাহর রােূে! এটা থতা ভাসো স্থান নয়, তাই 
 

 দািাসয়িুন নাবুওয়াহ: ৩/৩৪। ইবন লহশাম লফস সীরাহ, ১/৬২৫; ইবন কাসীর, আি-লবদায়া ওয়ান 

লনহায়াহ: ২/৩৯৫।  



 

 

আমাসদরসক কুরাসয়সশর মনকটবতথী কূসির মনকট মনসয় 

চেুন। থেখাসন আমরা অবস্থান করব এবং এর মিেসনর 

কূিগুসো নষ্ট করব। অতঃির থে কূসির কাসে হাওজ 

বামনসয় তা িামন মদসয় িূণথ কসর রাখব, ফসে আমরা িামন 

িান করব অর্চ তারা িামন িান করসত িারসব না।215 

এ মতমট রােূেুল্লাহ োল্লাল্লাহু আোইমহ ওয়াোল্লাম িেন্দ 

করসেন। এরির তারা থেখান থর্সক রওয়ানা হসয় মদীনার 

মদক থর্সক মনকটবতথী ‘উদওয়াতুদ দুমনয়া’সত (উিতযকার 

মনকটবতথী অংসশ) অবতরণ করসেন, অনয মদসক কুরাইশরা 

মক্কার মদক থর্সক ‘উদওয়াতুে কুেওয়া’সত (উিতযকা 

থর্সক দূসরর অংসশ) অবস্থান করে। ওই রাসতই আল্লাহ 

তা‘আো এমন মুেেধাসর বৃমষ্ট বেথণ করসেন যা কামফরসদর 

জনয মবরাট মবিদ ও দুদথশার কারণ হসয় দাাঁড়ায়, তাসদর 

মামট কাদা ও মিমিে হসয় িসড়। ফসে তারা েমু্মসখ 

অগ্রের হসত িাসরমন। অিরমদসক বৃমষ্ট মুেমেমসদর জনয 

খুব হাল্কা মেে ফসে তা তাসদরসক িমবত্র করে এবং 

তাসদর যমীনসক চোচে উিসযাগী কসর মদে, বােুসক শক্ত 

 

 সীরাসি ইবন লহশাম: ১/৬২০; লবদায়া ওয়ান লনহায়া: ৩/১৬৭; যাদুি মা‘আদ ৩/১৭৫।  



 

 

করে, অবস্থানসক অনুকুে করে এবং িদেমূসহ মস্থরতা 

প্রদান করে।  

o আর মুেমেমরা যুসদ্ধর মাসঠ রােূেুল্লাহ োল্লাল্লাহু ‘আোইমহ 
ওয়াোল্লাসমর জনয উাঁচু স্থাসন একমট তাাঁবু বানাসেন, থযখান 
থর্সক যুসদ্ধর ময়দান থদখা যায়, মতমন থেখাসন অবস্থান 
কসরমেসেন। তারির রােূেুল্লাহ োল্লাল্লাহু ‘আোইমহ 
ওয়াোল্লাম থেখান থর্সক নামসেন, োহাবীগসণর কাতার 
েুন্দর কসর োজাসেন, যুসদ্ধর ময়দাসন চেসত র্াকসেন 
এবং মুশমরকসদর িতসনর স্থে ও হতযার স্থানেমূসহর মদসক 
ইমেত করসত র্াকসেন, আর মতমন বেমেসেন, “আল্লাহ 
চাসহত এটা অমুসকর িমতত হওয়ার জায়গা, এটা অমুসকর 
মৃতুযস্থান।” িরবতথীসত থদখা থগে থয, রােূসের ইমেসতর 
জায়গা থর্সক ঐ থোকসদর মৃতুয োমানযও থহরসফর 
হয়মন।216 ।  

এরির রােূেুল্লাহ োল্লাল্লাহু ‘আোইমহ ওয়াোল্লাম তাাঁর োহাবী 

মুেমেম মুজামহদ এবং কামফর কুরাইশসদর মদসক তাকাসেন। 

আল্লাহর কাসে দু’হাত তুসে থদা‘আ কসর বেসেন, “থহ আল্লাহ! 

এ কামফর কুরাইশ দে অহংকার ও গসবথাদ্ধত হসয় এখাসন 

এসেসে তাসদর যাবতীয় দেনয-োমন্ত মনসয়, আিনার মবরুসদ্ধ 

চযাসেঞ্জ থঘােণা করসে এবং আিনার রােূেসক মমর্যা প্রমতিন্ন 

 

 আহমাদ ১/১১৭; অনুরূপ মুসলিম: ১৭৭৯।  



 

 

করসে। থহ আল্লাহ! এ কমঠন মুহূসতথ আিমন আমাসক োহাযয 

করুন, যার োহাসযযর প্রমতশ্রুমত আিমন আমাসক মদসয়সেন। 

থহ আল্লাহ! আিমন থয প্রমতশ্রুমত মদসয়সেন তা বাস্তাবায়ন 

করুন। থহ আল্লাহ আমম আিনার প্রদত্ত প্রমতশ্রুমত ও 

অমেকাসরর বাস্তবায়ণ চাই। থহ আল্লাহ, আিমন যমদ চান থতা 

আিনার ইবাদত করা হসব না। থহ আল্লাহ! যমদ এ মুেমেম 

দেসক আিমন ধ্বংে কসর থদন, তাহসে আজ থর্সক আিনার 

ইবাদত করার মত থকউ র্াকসব না।”217  

o মুেমেমগণ স্বীয় রসবর কাসে োহাযয প্রার্থনা করসেন এবং 
তাাঁর কাসে উদ্ধার কামনা করসেন। তখন আল্লাহ তা‘আো 
মুেমেমসদর িাসক োড়া মদসেন।  

 ِقُيَسأ لُۡ َءاَمن وا ُ  لَِّذينَُٱ فَثَب ِت وا ُ َمعَك مُۡ أَن ُِي َكةُِئَُِملََٰ ُۡلُٱ إِلَُى َربُّكَُ ي وِحُي إِذُۡ﴿
وا ُ لَِّذينَُٱ ق ل وبُِ فِي عُۡٱ َكفَر   ا ُِرب وضُۡٱوَُ نَاقُِعُْۡۡلَُٱ قَُفَۡوُ ِرب وا ُضُۡٱفَُ بَُلرُّ
مُِۡمنُۡ مُۡ ِلكَُذََُٰ ١٢ بَنَانُ  ك لَُّ ه  َُُٱ قُّوا َُشا ُ بِأَنَّه  َُٱ ي َشاقِقُِ َوَمُن ُۥ َوَرس ولَه ُ للَّ  للَّ

َُٱ فَإِنَُّ ۥَُوَرس ولَه ُ  ِفِرينََُكَُِٰللُۡ َوأَنَُّ فَذ وق وه ُ ِلك مُۡذََُٰ ١٣ ِعقَابُِۡلُٱ َشِديد ُ للَّ
 ]  ١٤  ُ،١٢: اَلنفاُل[ ﴾١٤ لنَّارُِٱ َعذَابَُ

‘িরণ কর, যখন আিনার রব থফসরশতাসদর প্রমত ওহী থপ্ররণ 

কসরন থয, ‘মনশ্চয় আমম থতামাসদর োসর্ আমে। েুতরাং যারা 

ঈমান এসনসে থতামরা তাসদরসক অনড় রাখ। অমচসরই আমম 
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ভীমত থঢসে থদব তাসদর হৃদসয় যারা কুফরী কসরসে। অতএব 

থতামরা আঘাত কর ঘাসড়র উিসর এবং আঘাত কর তাসদর 

প্রসতযক আেুসের অগ্রভাসগ। এমট এ কারসণ থয, তারা আল্লাহ 

ও তাাঁর রােূসের মবসরামধতা কসরসে। আর থয বযমক্ত আল্লাহ 

ও তাাঁর রােূসের মবসরামধতা করসব, তসব মনশ্চয় আল্লাহ শামস্ত 

দাসন কসঠার। এমট আযাব, েুতরাং থতামরা তা আস্বাদন কর। 

আর মনশ্চয় কামফরসদর জনয রসয়সে আগুসনর আযাব।’ {েূরা 

আে-আনফাে, আয়াত: ১২-১৪}  

অতঃির দু’মট দে (মুেমেম ও মুশমরক) িরস্পর মুসখামুমখ 

হে এবং যুদ্ধ চেসত র্াকে এবং প্রচণ্ড রূি োভ করে। 

রােূেুল্লাহ োল্লাল্লাহু আোইমহ ওয়াোল্লাম তাাঁবুসত অবস্থান 

করসেন। তার েসে মেসেন আবূ বকর রামদয়াল্লাহু ‘আনহু ও 

ো‘দ ইবন মু‘আয রামদয়াল্লাহু ‘আনহু। তারা দু’জনই 

রােূেুল্লাহ োল্লাল্লাহু ‘আোইমহ ওয়াোল্লামসক িাহারা 

মদমিসেন। এরির রােূেুল্লাহ োল্লাল্লাহু ‘আোইমহ ওয়াোল্লাম 

স্বীয় রসবর মনকট দীঘথ েময় িযথন্ত কাতর প্রার্থনা জানাসেন, 

োহাযয ও মবজসয়র প্রার্থনা করসেন, উদ্ধার চাইসেন। তারির 

রােূে োমানযতম েমসয়র জনয তোিন্ন হসেন, তারির এ 

অবস্থা থর্সক থবর হসয় বেসেন, “অবশযই কামফররা িরামজত 



 

 

হসব এবং িৃষ্ঠসদশ থদমখসয় িোয়ন করসব।” [েূরা আে-

কামার: ৪৫]218  

o আর মতমন মুেমেম থযাদ্ধাসদর যুসদ্ধর প্রমত উৎোহ মদসয় 
বেসেন, “ওই েত্তার শির্! যার হাসত মুহাম্মসদর প্রাণ, 
আজ থয বযমক্ত আল্লাহর েন্তমষ্ট অজথসনর েসক্ষয কাসফরসদর 
মবরুসদ্ধ যুদ্ধ করসব, দধযথধারণ কসর েওয়াসবর আশায় 
োমসন অগ্রের হসয় িৃষ্ঠসদশ প্রদশথন না কসর যুদ্ধ কসর 
মারা যাসব, মনশ্চয়ই আল্লাহ তাসক জান্নাসত প্রসবশ 
করাসবন।” এ কর্া শুসন ‘উমাইর ইবনুে হুমাম আে 
আনোরী রামদয়াল্লাহু ‘আনহু দাাঁড়াসেন, আর তার হাসত মেে 
মকেু থখজুর; যা মতমন খামিসেন; মতমন বেসত োগসেন: থহ 
আল্লাহর রােূে! জান্নাত মক আকাশ ও জমমন িমরমাণ 
প্রশস্ত? উত্তসর রােূেুল্লাহ োল্লাল্লাহু ‘আোইমহ ওয়াোল্লাম 
বেসেন, হযাাঁ। তখন ‘উমাইর রামদয়াল্লাহু ‘আনহু বেসেন, 
মবরাট বযািার, মবরাট বযািার, থহ আল্লাহর রােূে! আমার 
মাসে আর জান্নাসত প্রসবসশর মাসে িার্থকয এতটুকুই থয, 
ওই কামফররা আমাসক হতযা করসব। আমম যমদ এ 
থখজুরগুসো খাওয়া থশে করা িমরমান েময় জীমবত র্ামক 
তাহসে থতা অসনক েম্বা েময় অসিক্ষা করসত হসব, এ 
কর্া বসেই মতমন থখজুরগুসো মনসক্ষি কসর যুসদ্ধ অংশগ্রহণ 

 

 দদখুন, বুখারী: ৩৯৫৩।  



 

 

করসেন এবং মনহত হসেন, আল্লাহ তাাঁর উির েন্তুষ্ট 
থহান।219  

o আর রােূেুল্লাহ োল্লাল্লাহু ‘আোইমহ ওয়াোল্লাম এক মুমষ্ট 
মামট বা িার্র মনসয় কামফর দসের প্রমত েুাঁসড় মারসেন, 
রােূসের মনমক্ষপ্ত িার্র তাসদর েকসের থচাসখ মবদ্ধ হে। 
তাসদর েকসের থচাসখই থেটা িূণথ কসর মদে, তারা তাসদর 
থচাসখর মামট োড়াসত বযস্ত হসয় িড়ে; যা মেে আল্লাহর 
মনদশথনেমূসহর একমট মনদশথন। ফসে মুশমরক দেনযসদর 
িরাজয় হে এবং তারা যুসদ্ধর মাঠ থেসড় িৃষ্ঠসদশ প্রদশথন 
কসর িোয়ন করে। আর মুেমেমগণ তাসদর মিেু মনসয় 
তাসদর হতযা ও বমন্দ করা অবযাহত রাখে। এভাসব তাসদর 
৭০ জন কামফর মনহত ও ৭০ জন বমন্দ হে। মনহসতর 
মধযকার ২৪ জন কামফর কুরাইশ থনতৃবৃন্দসক বদসরর 
একমট নদথমাক্ত কূসি মনসক্ষি করা হসো। এসদর মসধয মেে 
আবূ জাহে, শায়বা ইবন রবী‘আ ও তার ভাই ‘উতবা এবং 
তার থেসে অেীদ ইবন ‘উতবা।  

* েহীহ বুখারীসত ‘আবদুল্লাহ ইবন মাে‘ঊদ রামদয়াল্লাহু 

‘আনহু থর্সক বমণথত, “রােূেুল্লাহ োল্লাল্লাহু ‘আোইমহ 

ওয়াোল্লাম থকবোমুখী হসয় কামফর কুরাইশসদর এ চারজসনর 

মবরুসদ্ধ বদ থদা‘আ কসরমেসেন”। ইবন মাে‘উদ বসেন, আমম 
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আল্লাহর োক্ষয মদসয় বেমে, মনশ্চয়ই আমম এ কামফর কুরাইশ 

থনতৃবৃন্দসক মৃত থদখসত থিসয়মে; েূযথ তাসদর থচহারাগুসোসক 

িমরবতথন কসর মদসয়মেে। আর থেমদন খুব গরম মেে।”220  

* অনুরূিভাসব বুখারীসত আবূ তােহা রামদয়াল্লাহু ‘আনহু 

থর্সক বমণথত, “রােূেুল্লাহ োল্লাল্লাহু ‘আোইমহ ওয়াোল্লাম বদর 

যুসদ্ধর মদন ২৪ জন কুরাইশ থনতৃবৃন্দসক বদসরর মনকৃষ্ট কূসির 

মসধয থফেসত মনসদথশ মদসয়মেসেন। রােূেুল্লাহ োল্লাল্লাহু 

‘আোইমহ ওয়াোল্লাসমর মনয়ম মেে থয, মতমন কারও উির 

মবজয়ী হসে থেখাসন মতন মদন অবস্থান করসতন। থে অনুোসর 

বদসরর তৃতীয় মদসন মতমন তাাঁর বাহন প্রস্তুসতর মনসদথশ মদসেন, 

তা বাাঁধা হসে মতমন চেসত োগসেন োহাবীগণ তাাঁর মিেু 

মনসেন। অবসশসে মতমন কূসির িাশ্বথসদসশ দাাঁড়াসেন এবং 

প্রসতযসকর নাম ও মিতার নাম ধসর িাকসেন এবং বেসত 

োগসেন, থহ অমুসকর িুত্র অমুক, থহ অমুসকর িুত্র অমুক, 

আজ থতামাসদর জনয মক এটা আন্দদায়ক হত না, যমদ থতামরা 

আল্লাহ ও তাাঁর রােূসের আনুগতয করসত? আমাসদর রব 

আমাসদর মবজয় দান করার বযািাসর থয ওয়াদা কসরমেসেন, 

তা আমরা যর্ার্থ থিসয়মে। থতামরা মক থতামাসদর রসবর ওয়াদা 
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থিসয়ে? ‘উমার রামদয়াল্লাহু ‘আনহু বেসেন, থহ আল্লাহর 

রােূে! আিমন এমন থোকসদর েসে মক কর্া বেসেন যাসদর 

থদহ আসে মকন্তু আত্মা থনই? রােূেুল্লাহ োল্লাল্লাহু আোইমহ 

ওয়াোল্লাম বেসেন,  

دُ  نَف سُ  َوالَِّذي َحمَّ َمعَُ أَن ت مُ  َمُا بِيَِدهُِ م  مُ  أَق ولُ  ِلَمُا بِأَس   ِمن ه 

ওই েত্তার শির্! যার হাসত মুহাম্মসদর প্রাণ, আমম তাসদর 

েসে যা বেমে, থতামরা তা তাসদর থচসয় থবমশ শুনসত িাি 

না।”221  

o আর বন্দীসদর বযািার: রােূেুল্লাহ োল্লাল্লাহু ‘আোইমহ 
ওয়াোল্লাম তাসদর বযািাসর োহাবীসদর িরামশথ চাইসেন। 
ো‘দ ইবন মু‘আয রামদয়াল্লাহু ‘আনহুর কাসে তাসদর 
মবেয়মট খুবই মারাত্মক ও খারাি মসন হসয়সে, তাই মতমন 
বেসেন, এটাই েবথপ্রর্ম ঘটনা যা আল্লাহ মুশমরকসদর 
উির ঘমটসয়সেন। আর যুসদ্ধ রক্ত প্রবামহত কসর থদওয়া 
আমার কাসে তাসদরসক জীমবত রাখার থচসয়ও থবমশ মপ্রয়।  

* ‘উমার রামদয়াল্লাহু ‘আনহু বেসেন, আমম মসন কমর, থহ 

আল্লাহর রােূে! আিনার অনুমমত র্াকসে আমরা কামফরসদর 

ঘাসড় আঘাত কসর হতযা করব। অতএব আেীসক (রামদয়াল্লাহু 

 

 বুখারী: ৩৯৭৬।  



 

 

‘আনহু) আকীসের বযািাসর মনসদথশ মদন, মতমন থযন তাসক হতযা 

কসরন। আর আমাসক অমুসকর (মযমন তার আত্মীয় মেসেন 

তার) বযািাসর অনুমমত মদন তার ঘাসড় আমম এখমনই আঘাত 

হানব। থকননা এরা েকসেই কামফর থনতৃবৃন্দ ও প্রধান 

বযমক্তবগথ।” 

* আর আবূ বকর রামদয়াল্লাহু ‘আনহু বেসেন, “এরা থতা 

আমাসদরই চাচাসতা ভাই, আমাসদরই থগাষ্ঠীর থোক। তাই 

আমম মসন কমর, তাসদর কাে থর্সক মবমনময় গ্রহণ করা থহাক। 

এসত কসর কামফরসদর উির আমাসদর ক্ষমতা বৃমদ্ধ িাসব, 

তাোড়া হসত িাসর তাসদরসক আল্লাহ ইেোসমর প্রমত 

থহদায়াত করসবন।”222 

অতঃির রােূে োল্লাল্লাহু আোইমহ ওয়াোল্লাম মবমনময় 

(মুমক্তিণ) গ্রহণ করসেন। তাসদর েসবথাচ্চ মবমনমসয়র িমরমাণ 

মেে ৪০০০ মদরহাম থর্সক শুরু কসর ১০০০ মদরহাম িযথন্ত।  

- আর তাসদর থকউ থকউ মদীনায় থোট থোট থেসে-
থমসয়সদর িড়া-সেখা করাসনার মাধযসম মুমক্তিণ আদায় 
করে।  

 

 দদখুন, মুসলিম: ১৭৬৩।  



 

 

- থকউ মুমক্ত থিে কুরাইসশর কাসে বমন্দ মুেমেসমর মুমক্তর 
মবমনমসয়।  

- আবার কাউসক মুেমেমসদর প্রমত কমঠন কষ্টদায়ক 
আচরসনর কারসণ রােূেুল্লাহ োল্লাল্লাহু আোইমহ 
ওয়াোল্লাম হতযা করসেন।  

- আবার কাউসক মতমন মবসশে স্বাসর্থর কারসণ দয়া কসর 
মবনা মবমনমসয়ই মুক্ত কসর মদসেন।   

• এ হসি বদর যুদ্ধ। থয যুসদ্ধ অল্প েংখযক দেনযবামহনী 
থবমশ েংখযক দেনযবামহনীর ওির মবজয় অজথন কসরমেে।  

ُُِٱ َسبِيلُِ فُِي تِلُ ت قََُٰ فِئَةُ  ﴿  ]  ١٣: رانعم اُل[ ﴾ َكافَِرةُ  َرىََُٰوأ خُۡ للَّ

‘একমট দে েড়াই করমেে আল্লাহর িসর্ এবং অির 

দেমট কামফর। {েূরা আসে ইমরান, আয়াত: ১৩}  

অল্প েংখযক থোসকর দেমট মবজয় অজথন কসরমেে। 

থকননা তারা আল্লাহর দ্বীসনর ওির প্রমতমষ্ঠত মেে। তারা 

আল্লাহর দ্বীসনর কাসেমা বুেন্দ করার জনয ও আল্লাহর 

দ্বীসনর িসক্ষ প্রমতসরাধ করার জনয যুদ্ধ কসরমেে। ফসে 

মহান আল্লাহ তাসদর মবজয় দান কসরমেসেন। অতএব থহ 

মুেমেম ভাইেব! আিনারা দ্বীসনর ওির প্রমতমষ্ঠত র্াকুন; 

যাসত আিনাসদর শত্রুসদর ওির মবজয়ী হসত িাসরন এবং 

দধযথ ধারণ করুন, অিরসক দধযথ ধারসণর উিসদশ মদন, 



 

 

মস্থর র্াকুন এবং আল্লাহর তাকওয়া অবেম্বন করুন। আশা 

করা যায় আিনারা েফে হসবন।  

থহ আল্লাহ! আমাসদর ইেোম মদসয় আমাসদরসক মবজয় দান 

করুন, আমাসদরসক আিনার দ্বীসনর োহাযযকারী এবং 

আিনার দ্বীসনর দা‘ঈ মহসেসব কবুে করুন আর আিনার 

োক্ষাসতর েময় িযথন্ত আিমন আমাসদরসক এ দ্বীসনর ওির 

অটে রাখুন। 

আর আল্লাহ োোত ও োোম থিশ করুন আমাসদর নবী 

মুহাম্মাদ ও তার িমরবার-িমরজন ও েকে োহাবীর উির।  

  



 

 

ঊনমবংশ আের 

মক্কা মবজয় 

আল্লাহ এ নগরসক েম্মামনত করুন 

 

েকে প্রশংো আল্লাহর জনয মযমন েবমকেু েৃমষ্ট কসরসেন 

অতঃির তা িমরমমত কসরসেন। প্রমতমট েৃমষ্টর অবতরণস্থে 

ও থবর হওয়ার স্থান থজসনসেন, মতমন যা থচসয়সেন তা োওসহ 

মাহফুসজ েমন্নসবমশত কসরসেন এবং মেসখ থরসখসেন। েুতরাং 

মতমন যা োমসন মনসত চাইসবন তা থকউ থিোসত েক্ষম হসব 

না, আর মতমন যা মিেসন থফেসবন তা থকউ এমগসয় মদসত 

িারসব না। মতমন যাসক অিমান করসবন তার থকাসনা 

োহাযযকারী থনই, আর মতমন যার োহাযয করসবন তার থকাসনা 

অিমানকারী থনই। রাজত্ব, স্থায়ী অমস্তত্ব, েম্মান ও 

প্রমতিমত্তসত মতমন একক, েুতরাং থয থকউ এগুসোসত তার 

োসর্ দ্বসে মেপ্ত হসব তাসক মতমন তুি বামনসয় োড়সবন। 

েবথজ্ঞ, েমবসশে অবমহত েুতরাং তাাঁর কাসে বান্দা যা থগািন 

বা েুমকসয় রাখসব তা থকাসনাভাসবই থগািন র্াকসব না। আমম 

তাাঁর প্রশংো করমে তাাঁর েকে থনয়ামসতর উির যা মতমন 



 

 

আমাসক প্রাধানয মদসয় প্রদান কসরসেন এবং েহজেভয কসর 

মদসয়সেন।  

আমম োক্ষয মদমি থয, একমাত্র আল্লাহ বযতীত থকাসনা হক 

ইোহ থনই, তাাঁর থকাসনা শরীক থনই, অিরাধীর তাওবা কবুে 

কসরসেন, তাসক তার গুনাহ থর্সক মুক্ত কসরসেন এবং তাসক 

ক্ষমা কসরসেন। আমম আরও োক্ষয মদমি থয, মুহাম্মাদ তাাঁর 

বান্দা ও রােূে; যার মাধযসম মতমন থহদায়াসতর ির্ স্পষ্ট কসর 

মদসয়সেন এবং আসোমকত কসরসেন। আর তার মাধযসম 

মশসকথর অন্ধকার ও তমাো দূর কসরসেন। আর মতমন তাাঁর 

হাসত মক্কা মবজসয়র থগৌরব তুসে মদসয়সেন, ফসে আল্লাহর ঘর 

থর্সক মূমতথ দূর কসরসেন এবং ঘরসক িমবত্র কসরসেন।  

আল্লাহ তা‘আো তার উির োোত থিশ করুন, তাাঁর িমরবার-

িমরজসনর উির, অনুরূি তাাঁর েৎকমথশীে েম্মামনত 

োহাবীগসণর উির, আর তাাঁসদর েুন্দর অনুোরীর উির, 

যতমদন চাাঁসদর িূণথতা ও েূক্ষ্মতা চেসব ততমদন িযথন্ত। আর 

আল্লাহ তাসদর উির যর্াযর্ োোমও প্রদান করুন।   

 



 

 

o মপ্রয় ভাইসয়রা! থযমমনভাসব এ রমযান মাসে বদর প্রাসন্ত 
যুদ্ধ অনুমষ্ঠত হসয়সে; যাসত ইেোমসক মবজয়ী করা হসয়সে 
এবং তার মমনার বুেন্দ হসয়সে, থতমমনভাসব অষ্টম মহজরীর 
এ মাসে মনরািদ নগরী মক্কা মবজসয়র যুদ্ধও অনুমষ্ঠত 
হসয়সে। এ মবজসয়র মাধযসম আল্লাহ তা‘আো মক্কা নগরীসক 
মশকথমুক্ত ইেোমী শহসর িমরণত কসরন। থযখাসন মশসকথর 
িমরবসতথ একত্ববাদ প্রমতষ্ঠা োভ কসর। কুফরীর িমরবসতথ 
ঈমান, অহংকাসরর িমরবসতথ ইেোম তর্া আত্মেমিথন 
প্রমতমষ্ঠত হয়। এক মহাপ্রতািশীে আল্লাহর ইবাদত 
থঘামেত হসো, মশকথী মুমতথগুসো এমনভাসব থভসে থফো 
হসো থয থেগুসো আর থকাসনামদন থজাড়া োসগমন।  

o এ মহান মবজসয়র কারণ েম্পসকথ বো হয়, যখন ৬ষ্ঠ 
মহজরীসত হুদায়মবয়া প্রান্তসর কুরাইশ ও রােূেুল্লাহ 
োল্লাল্লাহু ‘আোইমহ ওয়াোল্লাসমর মাসে েমন্ধ হয়, তখন 
থকউ থস্বিায় রােূেুল্লাহ োল্লাল্লাহু ‘আোইমহ ওয়াোল্লাসমর 
দেভুক্ত হে আবর থকউ কুরাইসশর দেভুক্ত। খুযা‘আ থগাত্র 
রােূেুল্লাহ োল্লাল্লাহু ‘আোইমহ ওয়াোল্লাসমর দসে থযাগ 
মদে এবং বনু বকর কুরাইসশর দসে থযাগ মদে।223  
এ থগাত্রদ্বসয়র মাসে জাসহমেয়যাসতর যুসগ রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ 

মেে। বনূ বকর এ েমন্ধর েুসযাগসক কাসজ োগাে এবং 

খুযা‘আর ওির মনরািদ অবস্থায় হামো কসর বেে। 
 

 দদখুন, যাদুি মা‘আদ ২/৩৯৪, ৩৯৮।  



 

 

কুরাইশরা থগািসন তাসদর দেভুক্ত বনূ বকরসক জনশমক্ত 

ও অস্ত্র মদসয় রােূেুল্লাহ োল্লাল্লাহু ‘আোইমহ ওয়াোল্লাসমর 

দেভুক্ত খুযা‘আসক আক্রমসণ োহাযয করে। অতঃির 

খুযা‘আ থগাসত্রর একমট প্রমতমনমধ দে রােূেুল্লাহ োল্লাল্লাহু 

আোইমহ ওয়াোল্লাসমর কাসে এসে বনূ বকসরর কাযথক্রম 

ও কুরাইসশর োহাযয েম্পসকথ তাাঁসক অবমহত করে। তখন 

রােূেুল্লাহ োল্লাল্লাহু ‘আোইমহ ওয়াোল্লাম বেসেন, “আমম 

অবশযই থতামাসদর িক্ষ হসয় থতামাসদর থর্সক প্রমতসরাধ 

করব থযভাসব আমম মনসজর বযািাসর প্রমতসরাধ কসর 

র্ামক।”  

o মকন্তু কুরাইশ; তারা মবিদ আাঁচ করসত িারে ও 
মকংকতথবযমবমূঢ় হসো, তারা বুেসত িারে থয, তারা তাসদর 
এেব কমথকাসণ্ডর মাধযসম হুদায়মবয়ার েমন্ধ ভে কসর 
থফসেসে। তাই তারা তাসদর আবূ েুমফয়ানসক েমন্ধ 
িুনবথহাে ও থময়াদ বৃমদ্ধর জনয রােূেুল্লাহ োল্লাল্লাহু 
‘আোইমহ ওয়াোল্লাসমর কাসে িাঠাসো। আবু েুমফয়ান 
রােূেুল্লাহ োল্লাল্লাহু ‘আোইমহ ওয়াোল্লাসমর েসে এ 
বযািাসর কর্া বেে। মকন্তু রােূে তার কর্ার থকাসনা উত্তর 
মদসেন না। এরির থে আবূ বকর ও উমর রামদয়াল্লাহু 
‘আনহুমার োসর্ কর্া বেে; যাসত তারা রােূেুল্লাহ 
োল্লাল্লাহু ‘আোইমহ ওয়াোল্লাসমর কাসে েুিামরশ কসর মকন্তু 



 

 

তাসতও থে েফে হসত িারসো না, তারির থে আেী 
রামদয়াল্লাহু ‘আনহুর েুিামরশ থচসয়ও কাজ হে না। তখন 
আবূ েুমফয়ান আেী রামদয়াল্লাহু ‘আনহুসক বেে, থহ 
হাোসনর মিতা! থতামার কী অমভমত? তখন মতমন বেসেন, 
আমম এমন মকেু থদমখ না যা থতামার কাসজ আেসব। মকন্তু 
তুমম বনী থকনানার েদথার। তুমম যাও আর থোকসদরসক 
মনরািত্তা ও আশ্রয় দাও। আবূ েুমফয়ান বেে, আিমন মক 
মসন কসরন এটা আমার থকাসনা কাসজ আেসব? উত্তসর 
আেী রামদয়াল্লাহু ‘আনহু বেসেন: না, আল্লাহর শির্! মকন্তু 
এ-োড়া অনয মকেু থতামার জনয আমম িামি না। অতঃির 
আবূ েুমফয়ান তা-ই করে এবং কুরাইশসদর কাসে মফসর 
থগে। তখন কুরাইসশর থোসকরা বেে, থতামার অমভযাসনর 
েংবাদ কী? আবূ েুমফয়ান বেে, আমম মুহাম্মাসদর কাসে 
মগসয়মে এবং কর্াবাতথা বসেমে। আল্লাহর কেম মতমন 
থকাসনা উত্তর থদন মন। অতঃির আমম ইবন আমব কুহাফা 
(আবু বকর) ও ইবনুে খাত্তাসবর কাসে মগসয়মে, তার 
থর্সকও থকাসনা ভাসো মকেু িাইমন। অতঃির আমম আেীর 
কাসে মগসয়মে, মতমন আমাসক একমট মবেসয় িরামশথ 
মদসয়সেন; যা আমম কসরমে। আমম মানুেসদরসক িরস্পসরর 
থর্সক মনরািত্তা ও আশ্রয় মদসয়মে। তখন তারা বেে, 
মুহাম্মদ কী এ বযািাসর অনুমমত মদসয়সেন? থে বেে, না। 
তখন তারা বেে, তুমম ধ্বংে হও, তুমম থকাসনা কাজ 



 

 

করসত িাসরা মন। বরং থে (আেী) থতামার েসে তামাশা 
কসরসে।  

o এমদসক রােূেুল্লাহ োল্লাল্লাহু ‘আোইমহ ওয়াোল্লাম তাাঁর 
োহাবীগণসক যুসদ্ধর প্রস্তুমত থনয়ার হুকুম মদসেন। 
তাসদরসক তাাঁর ইিা েম্পসকথ অবমহত করসেন। আর মতমন 
তাাঁর চারিাসশর থগাত্রেমূহসকও যুসদ্ধর জনয থবর হওয়ার 
আহ্বান জানাসেন। এরির এ বসে থদা‘আ করসেন, “থহ 
আল্লাহ! কুরাইশ গুপ্তচরসদর কাসে আমাসদর এ েংবাদ 
থিৌঁো বন্ধ কর, যাসত আমরা হঠাৎ কসর তাসদর থদসশ 
থিৌঁেুসত িামর।”224  

o তারির মতমন মদীনা থর্সক প্রায় দশ হাজার থযাদ্ধা োহাবী 
মনসয় থবর হসেন। আর আবু্দল্লাহ ইবন উসম্ম মাকতূমসক 
মদীনার দাময়ত্ব প্রদান কসরন।  

o িমর্মসধয মতমন যখন ‘জুহফা’য় মেসেন, তখন তাাঁর চাচা 
আব্বাে রামদয়াল্লাহু ‘আনহুর েসে তাাঁর োক্ষাৎ হে, মতমন 
েিমরবাসর ইেোম গ্রহণ কসর মহজরত কসর মদীনা 
আেমেসেন। অতঃির যখন মতমন আবওয়া নামক স্থাসন 
থিৌঁেসেন তখন রােূসের চাচা আবু েুমফয়ান ইবনুে হাসরে 
ইবসন আবমদে মুত্তামেব ও তাাঁর ফুফাসতা ভাই আবদুল্লাহ 
ইবন আমব উমাইয়যা তার োসর্ োক্ষাৎ করসেন। তারা 
উভসয়ই মেে তাাঁর থঘার শত্রু; মকন্তু তারা উভসয় ইেোম 
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গ্রহণ করে। রােূে তাসদর ইেোম গ্রহণ থমসন মনসেন। 
মতমন আবু েুমফয়ান ইবনুে হাসরে েম্পসকথ বেসেন, “আমম 
আশা কমর মতমন হামযার স্থোমভমেক্ত হসবন”।225  

o তারির যখন রােূেুল্লাহ োল্লাল্লাহু ‘আোইমহ ওয়াোল্লাম 
মক্কার মনকটবতথী “মাররুয যাহরান” নামক স্থাসন 
থিৌঁেসেন, তখন মতমন দেনয বামহনীসক আগুন জ্বাোসত 
মনসদথশ মদসেন, তারা ১০,০০০ আগুসনর চুো জ্বাোসেন। 
আর মুেমেম থেনাবামহনীর প্রহরায় উমর রামদয়াল্লাহু 
‘আনহুসক মনযুক্ত করসেন। আব্বাে রামদয়াল্লাহু ‘আনহু 
রােূেুল্লাহ োল্লাল্লাহু ‘আোইমহ ওয়াোল্লাসমর খচ্চসর 
আসরাহণ কসর এমন এক বযমক্তসক তাোশ করসত োগসেন 
থয কুরাইশসদর কাসে এ েংবাদ মনসয় যাসব থয, তারা থযন 
রােূেুল্লাহ োল্লাল্লাহু ‘আোইমহ ওয়াোল্লাসমর েমু্মসখ এসে 
যুদ্ধ িমরহার কসর মনরািত্তা চায়। যাসত মক্কায় যুদ্ধ-মবগ্রহ 
ও রক্তিাত না ঘসট। আব্বাে রামদয়াল্লাহু ‘আনহু চেসত 
চেসত হঠাৎ আবূ েুমফয়ান (ইবসন হারব) এর কর্ার 
আওয়াজ শুনসেন, থে বুদাইে ইবন ওয়ারাকাসক বেসে, 
“গত রাসতর মসতা এত আগুন প্রজ্জ্বমেত হসত আমম আর 
কখসনা থদমখমন। তখন বুদাইে বেে, এ থতা থখাযা‘আ 
থগাত্র। আবূ েুমফয়ান বেে, থখাযা‘আরা থতা এরসচসয় 
অসনক কম ও হীন থোক। আব্বাে রামদয়াল্লাহু ‘আনহু আবূ 
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েুমফয়ানসদর আওয়াজ বুেসত থিসর িাকসেন, আবূ 
েুমফয়ান বেে, থহ আবূে ফযে! থতামার কী হসয়সে? 
আব্বাে রামদয়াল্লাহু ‘আনহু বেসেন, এই থতা আল্লাহর 
রােূে েকসের মাসে উিমস্থত। আবূ েুমফয়ান বেে, এখন 
আমম কী করব? আব্বাে রামদয়াল্লাহু ‘আনহু বেসেন, 
আমার েসে চে, আমম থতামাসক রােূেুল্লাহ োল্লাল্লাহু 
‘আোইমহ ওয়াোল্লাসমর কাসে মনসয় যাব এবং থতামার জনয 
মনরািত্তা চাইব। এরির আব্বাে রামদয়াল্লাহু ‘আনহু তাসক 
রােূেুল্লাহ োল্লাল্লাহু ‘আোইমহ ওয়াোল্লাসমর কাসে মনসয় 
এসেন। তখন রােূেুল্লাহ োল্লাল্লাহু ‘আোইমহ ওয়াোল্লাম 
বেসেন, থহ আবূ েুমফয়ান থতামার জনয ধ্বংে, এখসনা মক 
থতামার বুসে আসেমন থয, আল্লাহ তা‘আো োড়া 
েমতযকাসরর থকাসনা মা‘বুদ থনই? উত্তসর আবূ েুমফয়ান 
বেে, আিনার প্রমত আমার মিতামাতা উৎেগথ থহাক! 
আিমন কতই না েমহষু্ণ, েম্মামনত ও আত্মীয়িরায়ণ। আমম 
ভাসোভাসব জামন থয, যমদ আল্লাহ োড়া অনয থকউ র্াকত, 
তাহসে এখন থে আমার কাসজ োগত।  
অতঃির রােূেুল্লাহ োল্লাল্লাহু ‘আোইমহ ওয়াোল্লাম 

বেসেন, তুমম মক এখসনা বুেসত িাসরামন থয আমম আল্লাহর 

রােূে? এ কর্া শুসন আবূ েুমফয়ান ইতস্তত করসত 

োগসেন। তাসক উসেশ কসর আব্বাে রামদয়াল্লাহু ‘আনহু 

বেসেন, থতামার জনয ধ্বংে; ইেোম গ্রহণ কর। এরির 



 

 

আবূ েুমফয়ান কাসেমাসয় শাহাদাৎ িাঠ কসর ইেোম গ্রহণ 

করসেন।’226  

o িরক্ষসণই রােূেূল্লাহ োল্লাল্লাহু ‘আোইমহ ওয়াোল্লাম 
আব্বাে রামদয়াল্লাহু ‘আনহুসক মনসদথশ মদসেন, মতমন থযন 
আবূ েুমফয়ানসক মনসয় িাহাসড়র েংকীণথ উিতযকায় 
অবস্থান কসরন এবং মানুে থযন তার িাশ মদসয় যাতায়াত 
কসর। এরির তার িাশ মদসয় মবমভন্ন থগাসত্রর থোকজন 
তাসদর োন্ডােহ অমতক্রম করসত োগে। থয থগাত্রই 
অমতক্রম করত আবূ েুমফয়ান রামদয়াল্লাহু ‘আনহু আব্বাে 
রামদয়াল্লাহু ‘আনহুসক থগাসত্রর িমরমচমত েম্পসকথ মজজ্ঞাো 
করসতন, তখন আব্বাে রামদয়াল্লাহু ‘আনহু উভসয়র মাসে 
িমরচয় কমরসয় মদসতন। আর আবু েুমফয়ান বেসতন, 
‘আমাসদর মাসে ও তাসদর কী হসো’? ইসতামসধয একমট 
কাসফো তার মুসখামুমখ হসে আবু েুমফয়ান মজজ্ঞাো 
করসেন এরা কারা?  
আব্বাে রামদয়াল্লাহু ‘আনহু বেসেন, এরা হসো মদীনার 

আনোর, তাসদর থনতা হসেন ো‘দ ইবন উবাদা রামদয়াল্লাহু 

‘আনহু তার েসেই োন্ডা মেে, যখন ো‘দ রামদয়াল্লাহু 

‘আনহু তার িাশািামশ আেসেন, তখন মতমন বেসেন, থহ 
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আবূ েুমফয়ান! আজসকর মদন ধ্বংেযসজ্ঞর মদন, আজ 

কা‘বায় রক্তিাত হাোে করা হসয়সে।  

o অতঃির থোট অর্চ েম্মামনত একমট কাসফো এসো যাসদর 
মসধয রােূেুল্লাহ োল্লাল্লাহু ‘আোইমহ ওয়াোল্লাম ও তাাঁর 
োহাবাসয় মকরামও মেসেন। তাসদর োন্ডা মেে যুবাসয়র 
ইবন ‘আওয়াম রামদয়াল্লাহু ‘আনহুর হাসত। যখন রােূেুল্লাহ 
োল্লাল্লাহু ‘আোইমহ ওয়াোল্লাম আবূ েুমফয়াসনর িাশ মদসয় 
যামিসেন, আবু েুমফয়ান তখন তাসক ো‘দ ইবন ‘উবাদা 
রামদয়াল্লাহু যা বসেমেসেন থে েম্পসকথ রােূেসক মজজ্ঞাো 
করা হসে মতমন বেসেন:  

مُ  َهذَا َولَِكنُ  َسع د ، َكذَبَُ» مُ  يَو  مُ  الَكع بَةَ، فِيهُِ ّللاَّ ُ ي عَظ ِ  فِيهُِ ت ك َسُى َويَو 
  الَكع بَة ُ«

‘ো‘দ ভুে বসেসে, বরং আজ এমন এক মদন যাসত আল্লাহ 

তা‘আো কা‘বাসক েম্মামনত কসরসেন। আজ কা‘বাসক 

মগোফািামদত করা হসব।’227 

o অতঃির রােূেুল্লাহ োল্লাল্লাহু ‘আোইমহ ওয়াোল্লাম ো‘দ 
রামদয়াল্লাহু ‘আনহুর হাত থর্সক োন্ডা মনসয় তার থেসে 
কাসয়সের হাসত থদয়ার মনসদথশ মদসেন। মতমন েক্ষয 
রাখমেসেন থয যখন োন্ডাটা তার থেসের হাসত থদয়া হমিে 

 

 বুখারী: ৪২৮০।  



 

 

তখন তা েমূ্পণথরূসি ো‘দ রামদয়াল্লাহু ‘আনহুর হস্তচুযত হয় 
মন।  

o তারির রােূেুল্লাহ োল্লাল্লাহু ‘আোইমহ ওয়াোল্লাম োমসন 
অগ্রের হসেন, মতমন তাাঁর োণ্ডামট ‘হাজুন’ নামক স্থাসন 
স্থািন করসত বেসেন। এরির রােূেুল্লাহ োল্লাল্লাহু 
‘আোইমহ ওয়াোল্লাম দৃঢ়িসদ মবজয়ী থবসশ মক্কায় প্রসবশ 
করমেসেন। মতমন থেখাসন আল্লাহ তা‘আোর প্রমত মবনীত 
হসয় মার্া েুাঁমকসয় প্রসবশ করমেসেন। এমনমক তাাঁর মার্া 
বাহসনর েসে মমসশ যামিে এবং মতমন উাঁচু আওয়াসজ বার 
বার িড়মেসেন:  

بِينُٗ ُاحُٗفَتُۡ لَكَُ نَافَتَحُۡ نَّاإُِ ﴿  ]  ١: الفتح[ ﴾ ١ ُامُّ

‘মনশ্চয় আমম থতামাসক েুস্পষ্ট মবজয় মদসয়মে।’ {েূরা আে-

ফাতহ, আয়াত: ১}  

মতমন মক্কা নগরীর এক প্রাসন্ত খামেদ ইবন ওয়ামেদ রা. 

এবং অনয প্রাসন্ত থযাবাসয়র ইবন ‘আওয়াম রা. থক থপ্ররণ 

কসর এ থঘােণা মদসত বেসেন, “সয বযমক্ত মােমজসদ হারাম 

তর্া বায়তুল্লাহসত প্রসবশ করসব, থে মনরািদ। থয আবূ 

েুমফয়াসনর ঘসর প্রসবশ করসব থে মনরািদ। আর থয বযমক্ত 



 

 

মনসজর ঘসর প্রসবশ কসর দরজা বন্ধ করসব থেও 

মনরািদ।”228  

o এরির রােূেুল্লাহ োল্লাল্লাহু ‘আোইমহ ওয়াোল্লাম োমসন 
অগ্রের হসয় মেমজসদ হারাসম প্রসবশ কসর মতমন তার 
বাহসনর উির থর্সকই তাওয়াফ করসেন। তখন 
বাইতুল্লাহর িাসশ ৩৬০মট মূমতথ মেে। রােূেুল্লাহ োল্লাল্লাহু 
‘আোইমহ ওয়াোল্লাম তাাঁর েসে র্াকা ধনুসকর অগ্রভাগ 
মদসয় মূমতথগুসোর গাসয় আঘাত কসর মতরস্কার কসর 
বেমেসেন:  

: اَلسراء[ ُ﴾ ٨١ اَزه وقُٗ َكانَُ ِطلَُبََُٰۡلُٱ إِنَُّ ِطل ُ بََُٰۡلُٱ َوَزَهقَُ َحقُُّۡلُٱ ءََُجا ُ﴿

٨١  [ 

‘হক এসেসে এবং বামতে মবেুপ্ত হসয়সে। মনশ্চয় বামতে মবেুপ্ত 

হওয়ারই মেে’। {েূরা বানী ইেরাঈে, আয়াত: ৮১} আরও 

িড়সেন,  

 ]  ٤٩: سبا[ ﴾ ٤٩ ي ِعيد ُ َوَمُا ِطلُ بََُٰۡلُٱ ِدئُ ي بُۡ َوَمُا َحقُُّۡلُٱ ءََُجا ُ﴿

‘েতয এসেসে এবং বামতে মকেু েৃমষ্ট করসত িাসর না, আর 

মকেু িুনরাবৃমত্তও করসত িাসর না’।’ {েূরা োবা’, আয়াত: ৪৯} 

 

 বুখারী: ৪২৮০।  



 

 

আর তখন মূমতথগুসো আিনা আিমন মুখ রু্বসড় িসড় 

যামিে।229  

o এরির রােূেুল্লাহ োল্লাল্লাহু ‘আোইমহ ওয়াোল্লাম কা‘বার 
মভতসর প্রসবশ করসেন। মতমন থেখাসন মকেু েমব থদখসত 
থিসেন। মতমন থেগুসোসক মমমটসয় থদবার মনসদথশ মদসে তা 
মনমশ্চি করা হসো। তারির মতমন থেখাসন োোত আদায় 
করসেন; োোত থশে করার ির মতমন কা‘বার মবমভন্ন মদসক 
ঘুসর মফসর থদখসেন এবং েবমদসক তাওমহসদর বাণী 
উচ্চারণ করসেন। তারির মতমন বায়তুল্লাহর দরজার উির 
আেসেন, আর কুরাইশরা মেে তাাঁর নীসচ; তারা রােূেুল্লাহ 
োল্লাল্লাহু ‘আোইমহ ওয়াোল্লাম মক কসরন তা প্রতযক্ষ করার 
অসিক্ষায় মেে। অতঃির রােূেুল্লাহ োল্লাল্লাহু ‘আোইমহ 
ওয়াোল্লাম কা‘বার দরজার দুিাল্লা ধসর বেসেন: একমাত্র 
আল্লাহ োড়া থকাসনা েমতযকাসরর মা‘বুদ থনই। তাাঁর থকাসনা 
শরীক থনই। েকে রাজত্ব তাাঁরই, তাাঁর জনযই েকে 
প্রশংো, মতমন েকে মবেসয় ক্ষমতাবান। মতমন স্বীয় ওয়াদা 
েতয কসর থদমখসয়সেন। স্বীয় বান্দার োহাযয কসরসেন। 
একাকী েমস্ত শত্রু বামহনীসক িরামজত কসরসেন। থহ 
কুরাইশ েম্প্রদায়! আল্লাহ তা‘আো থতামাসদর থর্সক 
জামহমেয়যাসতর অহমমকা ও িূবথিুরুেসদর মনসয় অহংকার 

 

 বুখারী: ৪২৮৭; মুসলিম: ১৭৮১।  



 

 

দূর কসর মদসয়সেন। েকে মানুে আদম ‘আোইমহে োোম 
থর্সক জন্ম মনসয়সে। আর আদম ‘আোইমহে োোম মামটর 
দতমর।  

ُن ك ُمنَََُٰخلَقُۡ إِنَُّا لنَّاسُ ٱ أَيَُّهُايََٰ ُ﴿ ُ م ِ  ئِلََُوقَبَا ُ ُاش ع وبُٗ ك مُۡنَََُٰوَجعَلُۡ َوأ نثَىَُٰ ذََكر 
ِلتَعَاَرف وُ 
ُِٱ ِعندَُ َرَمك مُۡأَكُۡ إِنَُّ ا ُ  َُُٱ إِنَُّ ك ۡمُ قَىَُٰأَتُۡ للَّ  ُ﴾١٣ َخبِير ُ َعِليمُ  للَّ

 ]  ١٣: الحجراُت[

‘সহ মানুে, আমম থতামাসদরসক এক নারী ও এক িুরুে থর্সক 

েৃমষ্ট কসরমে আর থতামাসদরসক মবমভন্ন জামত ও থগাসত্র মবভক্ত 

কসরমে; যাসত থতামরা িরস্পর িমরমচত হসত িার। থতামাসদর 

মসধয আল্লাহর কাসে থেই অমধক মযথাদােম্পন্ন থয থতামাসদর 

মসধয অমধক তাকওয়ােম্পন্ন। মনশ্চয় আল্লাহ থতা েবথজ্ঞ, েমযক 

অবমহত।’ [েূরা আে-হুজুরাত, আয়াত ১৩]  

তারির রােূেুল্লাহ োল্লাল্লাহু ‘আোইমহ ওয়াোল্লাম বেসেন, 

থহ কুরাইশ েম্প্রদায়! আমার েম্পসকথ থতামাসদর কী ধারণা? 

আমম থতামাসদর েসে থকমন আচরণ করব? তারা বেে, 

আমরা শুধু উত্তমই আশা কমর, েম্মামনত ভাই এবং েম্মামনত 

ভাতুষু্পত্র। রােূেুল্লাহ োল্লাল্লাহু ‘আোইমহ ওয়াোল্লাম বেসেন, 

আমম থতামাসদর থতমমন বেব থযমন ইউেূফ ‘আোইমহে 

োোম তাাঁর ভাইসদর উসেসশ বসেমেসেন:  



 

 

 ]  ٩٢: يوسُف[ ﴾لَك مُۡ للَّ ُٱ ِفرُ يَغُۡ َمُ يَۡوُۡلُٱ ك مُ َعلَيُۡ ِريبَُتَثُۡ ََلُ﴿

‘আজ থতামাসদর প্রমত থকাসনা ভৎথেনা থনই, আল্লাহ থতামাসদর 

ক্ষমা করুন। {েূরা ইউেুফ, আয়াত: ৯২} থতামরা যাও, 

থতামরা মুক্ত। থতামাসদর থর্সক থকাসনা প্রমতসশাধ থনওয়া হসব 

না।’230  

o মক্কা মবজসয়র মদ্বতীয় মদন রােূেুল্লাহ োল্লাল্লাহু ‘আোইমহ 
ওয়াোল্লাম ভােণ থদওয়ার জনয দাাঁড়াসেন। প্রর্সম আল্লাহ 
তা‘আোর প্রশংো ও স্তুমত থিশ করসেন এরির বেসেন, 
“মনশ্চয় আল্লাহ তা‘আো মক্কা নগরীসক েম্মামনত কসরসেন। 
থকাসনা মানুে তা েম্মামনত থঘােণা কসর মন। েুতরাং থয 
বযমক্ত আল্লাহ ও আমখরাসতর উির ঈমান রাসখ, তার জনয 
এখাসন রক্তিাত এবং গাে কতথন করা দবধ নয়। েুতরাং 
থতামাসদর থকউ রােূেুল্লাহ োল্লাল্লাহু ‘আোইমহ 
ওয়াোল্লাসমর যুসদ্ধর কারসণ এখাসন যুসদ্ধর অবকাশ চাইসে 
তাসক বেসব, আল্লাহ তা‘আো স্বীয় রােূেসক অনুমমত 
মদসয়মেসেন, থতামাসদর অনুমমত থদন মন। মতমন বেসেন, 
আমাসক মদসনর মকেু অংশ অনুমমত থদওয়া হসয়মেে। আজ 
মক্কার হুরমত ও েম্মান িুনরায় বহাে হসো, থযমনমট 

 

 দদখুন, যাদুি মা‘আদ ৩/৩৫৯।  



 

 

গতকাে মেে। থতামাসদর উিমস্থতরা থযন আমার বাণী 
অনুিমস্থতসদর কাসে থিৌঁসে থদয়।”231  
আর থয েময়টুকু রােূেুল্লাহ োল্লাল্লাহু ‘আোইমহ 

ওয়াোল্লাসমর জনয মক্কায় যুদ্ধ হাোে করা হসয়মেে, তা 

হসো মবজসয়র মদন েূসযথাদয় থর্সক মনসয় ওই মদন আের 

িযথন্ত। এরির মতমন মক্কায় ১৯ মদন অবস্থান কসরমেসেন 

এবং তখন োোত কের কসরমেসেন।”232 আর মাসের 

অবমশষ্ট মদনগুসোসত মতমন মেয়ামও িােন কসরন মন।”233 

থকননা তখনও মতমন েফর থশে করার মনয়ত কসরন মন। 

মতমন থেখাসন অবস্থান কসরমেসেন তাওহীদ তর্া আল্লাহর 

একত্ববাসদর মশক্ষাসক েুদৃঢ় করা, ইেোসমর মভমত্ত অন্তসর 

বদ্ধমূে কসর থদয়া, ঈমান দৃঢ় করা এবং মানুসের কাে 

থর্সক বাই‘আত গ্রহণ করার জনয।  

* েহীহ বুখারীসত মুজাসশ‘ রামদয়াল্লাহু ‘আনহুর বণথনায় 

উসল্লমখত হসয়সে, মতমন বসেন, “আমম আমার ভাইসক মনসয় 

মক্কা মবজসয়র ির মহজরসতর জনয বাই‘আত গ্রহসণর জনয 

রােূেুল্লাহ োল্লাল্লাহু ‘আোইমহ ওয়াোল্লাসমর কাসে এসে মতমন 

 

 বুখারী: ৪২৯৫; মুসলিম: ১৩৫৪।  

 বুখারী: ৪২৯৮।  

 বুখারী: ৪২৭৫।  



 

 

বেসেন, “মহজরতকারীরা মহজরসতর েকে কেযাণ মনসয় 

অগ্রগামী হসয় থগসে। তাই এখন আমম তাসক ইেোম, ঈমান 

ও মজহাসদর ওির বাইয়াত গ্রহণ করমে।”234  

o আর এ প্রকাশয মবজসয়র মাধযসম আল্লাহর োহাযয িূণথাে 
রূি থফসো, থোসকরা দসে দসে ইেোসম প্রসবশ করসত 
োগে। আর আল্লাহর নগরী মক্কা িুনরায় ইেোমী 
রুিান্তমরত হসো; থযখাসন আল্লাহ তা‘আোর একত্ববাদ, 
রােূেুল্লাহ োল্লাল্লাহু ‘আোইমহ ওয়াোল্লাসমর েতযতা এবং 
আল্লাহর মকতাসবর দৃঢ়তার থঘােণা প্রদত্ত হসো। আর এর 
ক্ষমতা মুেমেমসদর হাসত চসে এসো। মশকথ দূরীভূত হসো 
এবং তার আাঁধার মবেুপ্ত হসো। আল্লাহই েবসচ বড়, 
আল্লাহর জনযই েকে প্রশংো; আর এমট মকয়ামতাবমধ তাাঁর 
বান্দাসদর ওির তাাঁর রহমসতর বমহঃপ্রকাশ মাত্র।  

থহ আল্লাহ! আমাসদর এ মহান মনয়ামসতর শুকমরয়া আদাসয়র 

তাওফীক মদন। েব জায়গায় েব েময় মুেমেম উম্মাহর মবজয় 

মনমশ্চত করুন। আমাসদর ও আমাসদর মিতামাতা এবং েকে 

মুেমেমসক আিনার দয়ায় ক্ষমা করুন, থহ িরম করুণাময়।  

 

 বুখারী: ৪৩০৫, ৪৩০৬; মুসলিম: ১৮৬৩।  



 

 

আর আল্লাহ োোত ও োোম বেথণ করুন আমাসদর নবী 

োল্লাল্লাহু ‘আোইমহ ওয়াোল্লাম, তাাঁর িমরবার-িমরজন ও 

োহাবীগসণর ওির। 

   



 

 

মবংশ আের 

আল্লাহর োহাযয প্রামপ্তর প্রকৃত কারণেমূহ 

 

েকে প্রশংো আল্লাহর জনয, মযমন তাাঁর মযথাদায় মহান, তাাঁর 

দমসন প্রবে িরাক্রমশােী, বান্দার থগািন ও প্রকাশয েকে 

অবস্থা েম্পসকথ েমযক জ্ঞানী, মজহাদকারীর উির মবজয় 

প্রদাসনর মাধযসম বদানযতা প্রদশথনকারী, তাাঁর জনয মবনয় 

অবেম্বনকারীসক উাঁচু মযথাদায় আেীনকারী, মতমন েত্র থেখার 

েময় কেসমর খচখচ শব্দ শুনসত িান, জনমানবহীন 

মরুপ্রান্তসর মিিড়ার চোর গমত থদখসত িান। আমম তার 

প্রশংো করমে তাকদীসরর ফয়োো, তা মমষ্ট থহাক মকংবা 

মতক্ত।  

আমম োক্ষয মদমি থয, একমাত্র আল্লাহ বযতীত থকাসনা হক 

ইোহ থনই, তাাঁর থকাসনা শরীক থনই, এ োক্ষয তার িরণসক 

প্রমতষ্ঠা করার জনযই। আমম আরও োক্ষয মদমি থয মুহাম্মাদ 

তাাঁর বান্দা ও রােূে, যাসক মতমন জসে-স্থসে েবথস্থাসনর 

েৃমষ্টকুসের প্রমত রহমত মহসেসব থপ্ররণ কসরসেন।  



 

 

আল্লাহ তাাঁর উির োোত থিশ করুন আর তাাঁর োর্ী আবু 

বকসরর উির, মযমন তাাঁর অন্তসর আেসড় িড়া ঈমান মনসয় 

েবথপ্রর্ম োড়া মদসয়মেসেন, অনুরূি ‘উমাসরর উির, মযমন তাাঁর 

োবধানতা ও মনয়ন্ত্রণক্ষমতা দ্বারা ইেোমসক েম্মামনত 

কসরসেন, আর উেমাসনর উির, মযমন মেসেন দুই নূসরর 

মামেক, কমঠন মবিসদর মসধয মনসজর মবেসয় িূণথ দধযথশীে। 

তদ্রূি আেীর উির, মযমন মেসেন তাাঁর চাচাসতা ভাই ও 

জামাতা। আর তাাঁর েকে িমরবার-িমরজসনর উির, েকে 

োহাবীর উির এবং তাসদর েকে েুন্দর অনুোরীর উির 

যতমদন থমঘ তার বৃমষ্ট মনসয় বদানযতা থদখাসব। আর আল্লাহ 

তাসদর েবার উির যর্াযর্ োোমও প্রদান করুন।   

 

o মপ্রয় মুেমেম ভাইসয়রা! আল্লাহ তা‘আো মুমমনসদর বহু 
স্থাসন োহাযয কসরসেন। থযমন, বদর, আহযাব, মক্কা মবজয় 
ও হুনাইসনর যুদ্ধেহ অনযানয স্থাসন। আল্লাহ রাবু্বে 
আোমীন তাসদরসক তার কৃত অেীকার িূরণাসর্থ,   

* মতমন বসেসেন:  

ۡؤِمنِينَُ نَۡصرُ  َعلَۡينَُا َحقًُّا َوَكانَُ ﴿  ]  ٤٧: الروم[ ﴾ ٤٧ ٱۡلم 



 

 

‘আর মুমমনসদর োহাযয করা আমার কতথবয।’ {েূরা আর-রূম, 

আয়াত: ৪৭} 

* আরও বসেন,  

رُ  إِنَّا﴿ س لَنَُا لَنَنص  ةُِ فِي َءاَمن وا ُ َوٱلَِّذينَُ ر  د ُ يَق ومُ  َويَۡومَُ ۡنيَاٱلدُُّ ٱۡلَحيَوَٰ  ٱْۡلَۡشَهَٰ
ِلِمينَُ يَنفَعُ  ََلُ يَۡومَُ ٥١

ۡمُ  ٱلظََّٰ مُ  َمۡعِذَرت ه  مُۡ ٱللَّۡعنَة ُ َولَه  ءُ  َولَه   ٱلدَّارُِ س و 
 ]  ٥٢  ُ،٥١: غافر[ ُ﴾٥٢

“মনশ্চয় আমরা আমাসদর রােূেসদরসক এবং যারা ঈমান 

এসনসে তাসদরসক োহাযয করব দুমনয়ার জীবসন, আর থযমদন 

োক্ষীগণ দাাঁড়াসব। থযমদন যামেমসদর ‘ওজর-আিমত্ত তাসদর 

থকান কাসজ আেসব না। আর তাসদর জনয রসয়সে ো‘নত 

এবং তাসদর জনয রসয়সে মনকৃষ্ট আবাে।”। {েূরা গাসফর:৫১-

৫২} 

আল্লাহ তা‘আো তাসদরসক এ কারসণ োহাযয কসরসেন 

থয, মুমমনরা তাসদর দ্বীন ইেোসমর উির অটে থর্সকসে। 

আর ইেোম এমন একমট দ্বীন যাহা অনযেব দ্বীসনর উির 

মবজয়ী। অতঃির থয বযমক্ত এ মহান দ্বীনসক আকসড় ধসরসে 

থে অবশযই অনযানয জামতর উির মবজয়ী হসব। 



 

 

دَىَُٰ لَه ۥَُرس و أَۡرَسلَُ ٱلَِّذيُ  ه وَُ ﴿ ينُِ َعلَى ِلي ۡظِهَره ۥُ ٱۡلَحق ُِ َوِدينُِ بِٱۡله   ٱلد ِ
ۡشِرك ونَُ َكِرهَُ َولَۡوُ ك ل ِهِۦ  ]  ٣٣: التوبة[ ُ﴾ ٣٣ ٱۡلم 

“মতমনই থে মহান েত্তা মযমন তার রােূেসক থপ্ররণ কসরসেন 

থহদায়াত ও েতযদ্বীনেহ থযন মতমন অনযেব দ্বীসনর উির দ্বীন 

ইেোমসক মবজয়ী করসত িাসরন। যমদও মুশমরকরা তা 

অিেন্দ কসর র্াসক।”  

মহান আল্লাহ তাসদরসক োহাযয কসরন; থকননা তারা 

বস্তুগত ও মানমেক উভয় প্রকার োহাযয ও মবজয় োসভর 

উিকরণ মনসয় আল্লাহর জনয দাাঁমড়সয়মেসেন। তাাঁসদর কাসে 

মেে এমন দৃঢ়তা যা তাসদরসক শত্রুসদর মবরুসদ্ধ জয়ী 

কসরমেে। তারা গ্রহণ কসরমেে আল্লাহ তা‘আোর িক্ষ থর্সক 

তাসদর জনয প্রদত্ত মদক-মনসদথশনা, তারা তাাঁর থদওয়া থহদায়াত 

অনুোসর চসেমেে আর মতমন তাসদরসক েৃদৃঢ় কসরমেসেন।  
ۡؤِمنِينَُ ك نت م إِن ٱْۡلَۡعلَۡونَُ َوأَنت مُ  تَۡحَزن وا ُ َوََلُ تَِهن وا ُ َوََلُ ﴿  إُِن ١٣٩ مُّ

ۡثل ه ُۥ  قَۡرحُ  قَۡومَُٱلُۡ َمسَُّ فَقَدُۡ قَۡرحُ  يَۡمَسۡسك مُۡ  بَۡينَُ ن دَاِول َهُا ٱْۡلَيَّامُ  َوتِۡلكَُ م ِ
  ]  ١٤٠  ُ،١٣٩: عمراُن ال[ ﴾ٱلنَّاِسُ

“আর থতামরা মনষু্ঠর হসয়া না, হতাশ হসয়া না। আর থতামরাই 

মবজয়ী হসব; যমদ থতামরা মুমমন হসয় র্াক। যমদ থতামাসদরসক 

আঘাত স্পশথ কসর র্াসক তসব থতামাসদর মতই তাসদর উিরও 

ইমতিূসবথ আঘাত এসেমেে। আর এভাসবই আমরা মদনগুসো 



 

 

মানুসের মাসে চক্রাকাসর ঘুমরসয় র্ামক।” {েূরা আসে-ইমরান: 

১৩৯-১৪০} 
مُۡ تَۡألَم ونَُ تَك ون وا ُ إِن ٱۡلقَۡوِمُ  ٱۡبتِغَا ءُِ فُِي تَِهن وا ُ َوََلُ ﴿ ونَُ فَإِنَّه   َكَما يَۡألَم 

وَنُ  ونَُ تَۡألَم  ُِ ِمنَُ َوتَۡرج   ١٠٤ َحِكيًما َعِليًما ٱللَّ ُ َوَكانَُ وَنُهيَۡرجُ  ََلُ َما ٱللَّ
 ]  ١٠٤: النساء[ ﴾

“আর আর শত্রু েম্প্রদাসয়র েন্ধাসন থতামরা হসতাদযম হসয়া 

না। যমদ থতামরা যন্ত্রণা িাও তসব তারাও থতা থতামাসদর মতই 

যন্ত্রণা িায় এবং আল্লাহ্ র কাসে থতামরা যা আশা কর ওরা 

তা আশা কসর না। আর আল্লাহ্ েবথজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।” {েূরা আন-

মনো: ১০৪} 
ا ُ تَِهن وا ُ فَََلُ ﴿  يَتَِرك مُۡ َولَُن َمعَك مُۡ َوٱللَّ ُ ٱْۡلَۡعلَۡونَُ َوأَنت مُ  ٱلسَّۡلمُِ إِلَى َوتَۡدع و 

لَك مُۡ ة ُ إِنََّما ٣٥ أَۡعَمَٰ  ]  ٣٦  ُ،٣٥: محمُد[ ُ﴾َولَۡهو  ُ لَِعب ُ ٱلدُّۡنيَا ٱۡلَحيَوَٰ

“কাসজই থতামরা হীনবে হসয়া না এবং েমন্ধর প্রস্তাব কসরা 

না, যখন থতামরা প্রবে; আর আল্লাহ্ থতামাসদর েসে আসেন  

এবং মতমন থতামাসদর কমথফে কখসনা কু্ষণ্ণ করসবন না। 

দুমনয়ার জীবন থতা শুধু থখে-তামাশা।” {েূরা মুহাম্মাদ: ৩৫-

৩৬} 

েুতরাং তারা এ শমক্ত ও েৃদৃঢ়করণ দ্বারা শমক্ত, দৃঢ়তা ও িূণথ 

আন্তমরকতার েসে ির্ চসেমেে এবং েব ধরসণর শমক্ত থর্সক 

মকেু অংশ মনসত েক্ষম হসয়মেে।  



 

 

* এ বযািাসর তারা আল্লাহর মনসদথসশর আনুগতয কসরসেন। 

মতমন বসেন, 

ُم َوأَِعدُّوا ُ ﴿ ُا لَه  ن ٱۡستََطۡعت ُم مَّ ةُ  م ِ   ]  ٦٠: اَلنفاُل[ ﴾ق وَّ

“আর থতামরা থতামাসদর োধযানুযায়ী শমক্ত োমর্থয মনসয় প্রস্তুমত 

গ্রহণ কর।” {েূরা আে-আনফাে: ৬০।} 

আল্লাহ তা‘আো তাসদরসক অপ্রকাশয আত্মশমক্ত এবং প্রকাশয 

দেনযশমক্ত মদসয় যুসদ্ধ োহাযয কসরমেসেন; কারণ তারা তার 

দ্বীনসক োহাযয-েহসযামগতায় মনসজসদর মনসয়ামজত কসরমেে।  

* আল্লাহ বসেন, 
ه ۥ ُ  َمُن ٱللَّ ُ َولَيَنص َرنَُّ﴿ َُ إِنَُّ يَنص ر  مُۡ إُِن ٱلَِّذينَُ ٤٠ َعِزيزُ  قَِويُ لَُ ٱللَّ ه 

كَّنََّٰ  مَّ
وا ُ ٱْۡلَۡرِضُ فِي ةَُ أَقَام  لَوَٰ ا ُ ٱلصَّ كَُ َوَءاتَو  ةَُٱلزَّ وا ُ وَٰ وفُِ َوأََمر   َونََهۡوا ُ بِٱۡلَمۡعر 
نَكِرُه َعنُِ ُِ ٱۡلم  ِقبَة ُ َولِلَّ  ] ٤١  ُ،٤٠: الحُج[ ُ﴾ ٤١ ٱْۡل م ورُِ َعَٰ

“আর অবশযই আল্লাহ তাসদর োহাযয করসবন যারা আল্লাহসক 

োহাযয করসব, মনশ্চয় আল্লাহ শমক্তশােী ও প্রবে 

িরাক্রমশােী। যাসদরসক আমরা যমীসনর বুসক প্রমতমষ্ঠত 

করসে তারা োোত প্রমতষ্ঠা কসর, যাকাত প্রদান কসর, েৎ 

কাসজর আসদশ থদয় ও অেৎ কাসজর মনসেধ কসর। আর 

আল্লাহর জনযই েকে কাসজর িমরণাম ফে মনধথামরত হসয় 

আসে।” {েূরা আে-হজ: ৪০-৪১} 



 

 

উসল্লমখত আয়াত দু’মটসত আল্লাহ তা‘আো তাসদরসক মবজয় ও 

োহাযয করার ওয়াদা মদসিন যারা তার দ্বীনসক োহাযয করসব। 

আর এ ওয়াদা শব্দগত ও অর্থগত েবধরসণর তামগসদর 

মাধযসম থদওয়া হসয়সে।  

o তন্মসধয শব্দগত তামগদ হসি: থগািন শির্, কারণ, এখাসন 
অর্থ হসি, “আল্লাহর শির্ অবশযই অবশযই আল্লাহ 
তাসদরসক োহাযয করসবন যারা আল্লাহসক োহাযয কসর।” 
অনুরূিভাসব ‘োইয়ানেুরান্না’ শসব্দর মসধয ‘োম’ এবং ‘নূন’ 
মনসয় আো হসয়সে, যা তামগসদর জনয বযবহৃত হয়।  

o আর অর্থগত তামকদ হসি: মহান আল্লাহর বাণী, َُّإِن َُ  ٱللَّ
يزُ َعزُِ لَقَِويُ   “মনশ্চয় আল্লাহ শমক্তশােী ও প্রবে 

িরাক্রমশােী” এ কর্ার মসধয। এর দ্বারা থবাো থগে থয, 
মহান আল্লাহ শমক্তমান তাসক থকউ দুবথে করসত িাসর না, 
মতমন প্রবে প্রতািশােী তাসক থকউ হীন করার ক্ষমতা 
রাসখ না। েুতরাং থয থকাসনা শমক্ত ও প্রতাি তাাঁর মবিরীসত 
দাাঁড়াসত চাইসব থে অবশযই অিমামনত ও দুবথে হসত বাধয।  

* অনুরূিভাসব আল্লাহর বাণী, ُِ ِقبَة ُ َولِلَّ  আর আল্লাহর“  ٱْۡل م ورُِ َعَٰ

জনযই েকে কাসজর িমরণাম ফে মনধথামরত হসয় আসে”। এর 

মাধযসম মুমমনসদর অন্তরসক েুদৃঢ় করা হসয়সে, যখন মুমমসনর 

দৃমষ্টসত োহাযয আো েুদূর িরাহত মসন হসব, কারণ তার 

োহাযয আোর মত উিায়-উিকরণ অবেম্বন করসত িাসর 



 

 

মন। তাই আল্লাহ তা‘আো মুমমনসক োন্ত্বনা ও তার অন্তরসক 

দৃঢ়তা প্রদান করার জনযই বসেসেন, েবমকেুর থশে িমরণাম 

থতা আল্লাহর হাসতই, েুতরাং মতমন তাাঁর প্রজ্ঞা অনুোসর যখন 

ইিা অবস্থা িমরবতথন কসর মদসত েক্ষম।  

আর এ আয়াত দুমটসত: থয েব গুণাবেী র্াকসে আল্লাহ 

তা‘আোর িক্ষ থর্সক োহাযয-েহসযামগতা িাওয়ার অমধকারী 

হয় তার বণথনা রসয়সে। মুমমন এগুণগুসো যমীসনর বুসক 

প্রমতমষ্ঠত হওয়ার ির অজথন করসব, েুতরাং যমীসনর বুসক 

প্রমতমষ্ঠত হসয়সে বসে থে থযন গবথ, অহংকার, অহমমকা, 

েীমােেন ও থফতনা-ফাোসদ জমড়ত না হয়, বরং এ প্রমতমষ্ঠত 

হওয়া থযন আল্লাহর দ্বীসনর জনয শমক্তবধথক মহসেসব কাজ কসর 

এবং দ্বীনসক শক্তভাসব আাঁকসড় ধসর, এটাই মশক্ষা থদওয়া 

হসয়সে। 

 

  আল্লাহর োহাযয িাওয়ার জনয অিমরহাযথ গুণাবমে: 

প্রর্ম গুণ: “যাসদরসক আমরা যমীসনর বুসক প্রমতমষ্ঠত করসে 



 

 

তারা োোত প্রমতষ্ঠা কসর।” 

তসব যমীসন প্রমতষ্ঠা োসভর িূবথশতথ হসি, একমাত্র আল্লাহর 

ইবাদত বাস্তবায়ণ করা। ইবাদত শুধুমাত্র আল্লাহর জনয মনমদথষ্ট 

না করা (অর্থাৎ মশকথ বন্ধ না করা) িযথন্ত যমীসনর বুসক প্রমতষ্ঠা 

োভ করসত িারসব না। থযমন,  

আল্লাহ তা‘আো বসেন:  

تُِ َوَعِمل وا ُ ِمنك مُۡ َءاَمن وا ُ ٱلَِّذينَُ ٱللَّ ُ َوَعدَُ﴿ ِلَحَٰ مُۡ ٱلصََّٰ  فُِي لَيَۡستَۡخِلفَنَّه 
نَنَُّ قَۡبِلِهمُۡ ِمُن ٱلَِّذينَُ ٱۡستَۡخلَفَُ ُاَكمَُ ٱْۡلَۡرِضُ مُ  لَه مُۡ َولَي َمك ِ  ٱلَِّذُي ِدينَه 
مُۡ ٱۡرتََضىَُٰ ُم لَه  لَنَّه  نُ  َولَي بَد ِ  ي ۡشِرك ونَُ ََلُ يَۡعب د ونَنُِي أَۡمٗناُ  َخۡوفِِهمُۡ بَۡعدُِ م ِ

 ]  ٥٥: النوُر[ ﴾اُ ُ َُٗشيُۡ بِي

‘সতামাসদর মসধয যারা ঈমান আনসব এবং েৎকাজ করসব, 

তাসদর েসে আল্লাহর ওয়াদা হসো, আল্লাহ অবশযই িৃমর্বীসত 

তাসদরসক প্রমতমনমধ বানাসবন, থযমন িূবথবতথীসদর 

বামনসয়মেসেন। আর তাসদর জনয মসনানীত দ্বীন (ইেোম) থক 

মতমন তাসদর জনয প্রমতমষ্ঠত কসর থদসবন, তাসদর ভয়-ভীমতর 

িমরবসতথ মনরািত্তা দান করসবন, যারা শুধুমাত্র আমার ইবাদত 

করসব, আমার েসে কাউসক শরীক করসব না।’ {েূরা আন-

নূর, আয়াত: ৫৫}  



 

 

েুতরাং বান্দা যখন তার কর্া, কাজ ও ইিায় একান্তভাসব 

একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করসব, শুধু আল্লাহর েন্তুমষ্ট ও 

আসখরাসতর েফেতাই তার েক্ষয র্াকসব, থকাসনা মান-মযথাদা, 

েম্পদ, মানুসের প্রশংো বা জাগমতক অনয মকেু তার কাময 

হসব না, েুসখ দুঃসখ মবিদািসদ েবথাবস্থায় অমবচেভাসব 

একমাত্র আল্লাহর ইবাদসত অটে র্াকসব তখন আল্লাহ 

তাসদরসক িৃমর্বীর ক্ষমতায় অমধমষ্ঠত করসবন।  

তাহসে বুো থগে থয, যমীসনর বুসক ক্ষমতায় অমধমষ্ঠত হসত 

হসে এর আসগ একমট গুরুত্বিূণথ গুণ অজথন করসত হসব, আর 

থেমট হসি: একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করা, যার থকাসনা 

শরীক থনই।  

আর যমীসনর বুসক প্রমতমষ্ঠত ও ইখোসের ির আেসব মদ্বতীয় 

গুণমট।  

 

মদ্বতীয় গুণ: োোত প্রমতষ্ঠা করা:  

আর োোত প্রমতষ্ঠা করার অর্থ হসি, বান্দার কাে থর্সক 

থযভাসব োোত আদায় চাওয়া হসয়সে থেভাসব থেটা েংঘমটত 



 

 

হওয়া, তার েকে শতথ, রুকন ও ওয়ামজবেমূহ যর্াযর্ভাসব 

প্রমতষ্ঠা করা। 

আর এর িূণথরূি হসি, োোসতর যাবতীয় মুস্তাহাব িােন 

করা,  েুতরাং েুন্দরভাসব অযু করসব, রূকু, মেজদা, মকয়াম 

ও বো েুন্দরভাসব েম্পন্ন করসব, েমসয়র প্রমত যর্াযর্ 

যত্নবান হসব, জুম‘আ ও জামাআসতর প্রমত গুরুত্ব মদসব, 

োোসত খুশু‘ তর্া মবনয়াবনত হসব, আর তা হসি, োোসত 

মন উিমস্থত রাখা ও অে-প্রতযে েুমস্থর রাখা। থকননা 

োোসতর মূে ও প্রাণই হসি মবনয়াবনত র্াকা। মবনয়াবনত 

বযতীত োোত আদায় থযন আত্মা বযতীত শরীর।  

* আম্মার ইবন ইয়াসের রামদয়াল্লাহু আনহু হসত বমণথত, মতমন 

বসেন, রােূেুল্লাহ োল্লাল্লাহু আোইমহ ওয়াোল্লামসক বেসত 

শুসনমে, “মনশ্চয় থকাসনা থোক োোত থর্সক মফসর এমতাবস্থায় 

থয তার োোসতর এক দশমাংশ মেখা হসয়সে, এক নবমাংশ, 

এক অষ্টমাংশ, এক েপ্তমাংশ, এক েষ্ঠাংশ, এক িঞ্চমাংশ, 

এক চতুর্থাংশ, এক তৃতীয়াংশ, অসধথক থেখা হসয়সে।”235  

 

 

 আবু দাউদ ৭৯৬; নাসাঈ, আি-কুবরা (িুহফািুি আশরাফ অনুসাসর) ৭/৪৭৮)।  



 

 

তৃতীয় গুণ: যাকাত প্রদান  

ا ُ﴿ ةَُ َوَءاتَو  َكوَٰ ﴾ٱلزَّ  যাকাসতর মবধান অনুোসর তার েমঠক 

প্রািকসক থকাসনা প্রকার ত্রুমট োড়া খুমশ মসন আল্লাহর েন্তুমষ্ট 

োসভর আশায় যাকাত থদওয়া। এর মাধযসম মনসজর আত্মার 

িমরশুমদ্ধ, েম্পসদর িমবত্রতা এবং গরীব দুঃখী ইতযামদ অভাবী 

ভাইসদর উিকার হয়। যাকাসতর হকদার কারা এ মবেয়মট 

েপ্তদশ আেসর মবস্তামরত বমণথত হসয়সে। 236   

 

চতুর্থ গুণ: েৎকাসজ আসদশ করা  

وا ُ﴿ وفُِ َوأََمر  ﴾بِٱۡلَمۡعر   মা‘রূফ হসি, আল্লাহ তাাঁর রােূে কতৃথক 

মনসদথমশত েকে ওয়ামজব ও মুস্তাহাব কাজ। েুতরাং যারা 

আল্লাহর োহাযয থিসত চায় তারা শরীয়সতর িূনজথীবন দান 

করা, বান্দাসদর েংস্কার এবং আল্লাহর রহমত ও েন্তুমষ্ট 

কামনায় এ কাজগুসো কসর র্াসক।  

বস্তুত মুমমন হসি থদয়াসের মত। যার একমট ইট অিরমটসক 

মজবুত কসর। েুতরাং একজন মুমমন থযভাসব মনসজর জনয 

 

 দদখুন, পৃ.  



 

 

িেন্দ কসর থয থে তার রসবর আনুগসতয েদা তৎির র্াকসব, 

থেভাসব থে মনসজর মত কসর তার অনযানয ভাইসদর জনযও 

আল্লাহর আনুগসতয অটে র্াকা িেন্দ করা ওয়ামজব।  

েৎকাসজর মনসদথশ যমদ েমতযকাসরর ঈমান ও েততার মাধযসম 

অনুমষ্ঠত হয় থেটা আবশযক কসর থয মনসদথশদাতা মনসজও থেটা 

যর্াযর্ভাসব িােন করসব; থকননা থে েৎকাসজর আসদসশর 

উিকামরতা ও ইহ ও িারসেৌমকক ফোফে েম্পসকথ ঈমান ও 

িূণথ আত্মমবশ্বাসের কারসণই থে থেটার মনসদথশ প্রদান কসর 

র্াসক।   

 

িঞ্চম গুণ:  মসন্দর প্রমতকার  

نَكِرُه َعنُِ َونََهۡوا ُ﴿  ُ﴾ٱۡلم  মুনকার বেসত বুোয়: এমন প্রসতযক মবেয় 

যা থর্সক আল্লাহ ও তাাঁর রােূে মনসেধ কসরসেন। ইবাদসতর 

োসর্ েংমেষ্ট মকংবা চমরসত্রর োসর্ েংমেষ্ট অর্বা থেন-সদসনর 

োসর্ েমৃ্পক্ত েকে কবীরা গুনাহ, েগীরা গুনাহ এর অন্তভুথু্ক্ত। 

েুতরাং যারা আল্লাহর োহাযয থিসত চায় তারা আল্লাহর দ্বীনসক 

থহফাযত করার জনয, আল্লাহর বান্দাসদর রক্ষা করার জনয 



 

 

এবং থফতনা-ফাোদ ও শামস্তর কারণেমূহ থর্সক িমরত্রাণ 

িাওয়ার জনয এেকে কাজ থর্সক মনসেধ কসর র্াসকন।  

 

বস্তুত উম্মসতর স্থাময়ত্ব, েম্মান ও একতা বজায় রাখার জনয 

েৎ কাসজর আসদশ প্রদান এবং মসন্দর প্রমতমবধান দু’মট 

শমক্তশােী স্তম্ভমবসশে। যাসত কসর উম্মতসক প্রবৃমত্তর তাড়না 

মবমিন্ন করসত এবং মবমভন্ন মত ও ির্ তাসদরসক মেন্ন-মভন্ন 

করসত েক্ষম না হয়। আর এজনযই েৎ কাসজর আসদশ ও 

অেৎ কাজ থর্সক মনসেধ দ্বীসনর গুরুত্বিূণথ একমট মবেয়; যা 

েকে মুেমেম নারী-িুরুসের ওির োধযানুযায়ী ফরয।  

* আল্লাহ তা‘আো বসেন:  

نك مُۡ َوۡلتَك ُن ﴿ ةُ  م ِ ونََُويَۡأمُ  ٱۡلَخۡيرُِ إِلَى يَۡدع ونَُ أ مَّ وفُِ ر   َويَۡنَهۡونَُ بِٱۡلَمۡعر 
نَكِرُ  َعنُِ ئِكَُ ٱۡلم 

لََٰ  ونَُ ه مُ  َوأ و  ۡفِلح  ق وا ُ َكٱلَِّذينَُ تَك ون وا ُ َوََلُ ١٠٤ ٱۡلم   تَفَرَّ
ت ُ  َجا َءه مُ  َمُا بَۡعدُِ ِمنُ  َوٱۡختَلَف وا ُ ئِكَُ ٱۡلبَي ِنََٰ

لََٰ   ١٠٥ َعِظيمُ  َعذَابُ  لَه مُۡ َوأ و 
 ]  ١٠٥  ،١٠٤: عمران ال[ ﴾

“আর থযন থতামাসদর মধয থর্সক এমন একমট দে হয়, যারা 

কেযাসণর প্রমত আহ্বান করসব, ভাে কাসজর আসদশ থদসব 

এবং মন্দ কাজ থর্সক মনসেধ করসব। আর তারাই েফেকাম। 



 

 

আর থতামরা তাসদর মত হসয়া না, যারা মবভক্ত হসয়সে এবং 

মতমবসরাধ কসরসে তাসদর মনকট স্পষ্ট মনদশথনেমূহ আোর 

ির। আর তাসদর জনযই রসয়সে কসঠার আযাব।’ {েূরা আসে 

ইমরান, আয়াত: ১০৪-১০৫}  

যমদ ভাসো কাসজর আসদশ প্রদান আর মসন্দর প্রমতমবধান না 

র্াকসতা তসব মুেমেম েমাজ কু্ষদ্র কু্ষদ্র দসে মবভক্ত হসয় মেন্ন-

মবমিন্ন হসয় থযত। এমন হসতা থয, প্রসতযক দেই তার কাসে 

যা আসে তা মনসয় খুশী হসয় থযসতা। (অর্চ েতয কখসনা 

মানুসের প্রবৃমত্তর অনুেরণ কসর না।) 

এ আহ্বান র্াকার ফসেই এ উম্মত অনযসদর ওির থশ্রষ্ঠত্ব 

োভ করসত থিসরসে। আল্লাহ তা‘আো বসেন:  

ونَُ ِللنَّاِسُ أ ۡخِرَجتُۡ ةُ أ مَُّ َخۡيرَُ ك نت مُۡ ﴿ ر  وفُِ تَۡأم   َعنُِ َوتَۡنَهۡونَُ بِٱۡلَمۡعر 
نَكرُِ ُِه َوت ۡؤِمن ونَُ ٱۡلم    ]  ١١٠: عمران اُل[ ﴾بِٱللَّ

“সতামরা হসে েসবথাত্তম উম্মত, যাসদরসক মানুসের জনয থবর 

করা হসয়সে। থতামরা ভাে কাসজর আসদশ থদসব এবং মন্দ 

কাজ থর্সক বারণ করসব, আর আল্লাহর প্রমত ঈমান আনসব।’ 

{েূরা আসে ইমরান, আয়াত: ১১০} 



 

 

যারা েৎকাসজর আসদশ ও অেৎ কাজ থর্সক মনসেধ কসর না 

তাসদর েম্পসকথ আল্লাহ তা‘আো বসেন:  

وا ُ ٱلَِّذينَُ ل ِعنَُ ﴿ ِءيلَُ بَنِيُ  ِمنُ  َكفَر  دَُ ِلَسانُِ َعلَىَُٰ إِۡسَرَٰ   ٱۡبنُِ َوِعيَسى دَاوۥ 
ِلكَُ َمۡريََمُ   َعُن يَتَنَاَهۡونَُ ََلُ َكان وا ُ ٧٨ يَۡعتَد ونَُ َكان وا ُوَُّ َعَصوا ُ بَِما ذََٰ
ُ نَكر   ]  ٧٩  ُ،٧٨: دةالماُئ[ ُ﴾ ٧٩ ونَُيَۡفعَل ُ َكان وا ُ َما لَبِۡئسَُ فَعَل وه ُ  مُّ

“বনী ইেরাঈসের মসধয যারা কুফরী কসরসে তাসদরসক দাঊদ 

ও মারইয়াম িুত্র ঈোর মুসখ ো‘নত করা হসয়সে। তা এ 

কারসণ থয, তারা অবাধয হসয়সে এবং তারা েীমােঙ্ঘন করত। 

তারা িরস্পরসক মন্দ থর্সক মনসেধ করত না, যা তারা করত। 

তারা যা করত, তা কতইনা মন্দ! {েূরা আে-মাময়দাহ্ , আয়াত: 

৭৮-৭৯}  

 

o উসল্লমখত িাাঁচমট গুণেহ আল্লাহর মনসদথমশত েতকথতা, দৃঢ়তা 
ও বামহযক বস্তুগত শমক্ত যখন োভ করসব, তখন আল্লাহর 
োহাযয অবশযই আেসব। আল্লাহ তা‘আো বসেন:   

ُِ  َوۡعدَُ﴿ ِكنَُّ َوۡعدَه ۥُ ٱللَّ ُ ي ۡخِلفُ  ََلُ ٱللَّ ونَُ ََلُ ٱلنَّاِسُ أَۡكثَرَُ َولََٰ  ٦ يَۡعلَم 
ونَُ ِهٗرُا يَۡعلَم  نَُ َظَٰ ةُِ م ِ ِفل ونَُ ه مُۡ ٱْۡل ِخَرةُِ َعنُِ َوه مُۡ ٱلدُّۡنيَا ٱۡلَحيَوَٰ  ُ﴾٧ َغَٰ

 ]  ٧  ُ،٦: الروم[



 

 

‘আল্লাহর ওয়াদা। আল্লাহ তাাঁর ওয়াদা থখোফ কসরন না। মকন্তু 

অমধকাংশ থোক জাসন না। তারা দুমনয়ার জীবসনর বামহযক 

মদক েম্পসকথ জাসন, আর আমখরাত েম্পসকথ তারা গামফে।’ 

{েূরা আর-রূম, আয়াত: ৬-৭} 

েুতরাং এ গুণগুসো অমজথত হসে উম্মত অকল্পনীয় আেমানী 

োহাযয দ্বারা ধনয হসব। আর আল্লাহর প্রমত িূণথ আস্থাশীে 

বযমক্ত মনমশ্চতরূসি জাসন থয বামহযক উিকরণ যতই শমক্তশােী 

থহাক তা এগুসোর স্রষ্টা ও অমস্তত্বদানকারী আল্লাহর শমক্তর 

োমসন অমত নগণয।  

* আদ েম্প্রদায় মনসজসদর শমক্তমত্তায় অন্ধ হসয় থঘােণা 

কসরমেে:  

ةًُ  ِمنَّا أََشدُُّ َمنُۡ﴿   ﴾ق وَّ

“অর্থাৎ থক আমাসদর থচসয় থবমশ শমক্তমান?!!” 

আল্লাহ তা‘আো তার উত্তসর বসেন,  

َُ أَنَُّ يََرۡوا ُ لَمُۡ أَوَُ﴿ مُۡ أََشدُُّ ه وَُ مَُۡخلَقَهُ  ٱلَِّذي ٱللَّ ٗةُ  ِمۡنه  تِنَُاُ بُِ َوَكان وا ُ ق وَّ  ايََٰ
ن ِذيقَُ نَِّحَساتُ  أَيَّامُ  فِيُ  َصۡرَصٗرُا ِريٗحُا َعلَۡيِهمُۡ فَأَۡرَسۡلنَُا ١٥ يَۡجَحد ونَُ مُۡل ِ  ه 
ةُِ فُِي ٱۡلِخۡزيُِ َعذَابَُ ُ  ٱْۡل ِخَرةُِ َولَعَذَابُ  ٱلدُّۡنيَاُ  ٱۡلَحيَوَٰ  ََلُ َوه مُۡ أَۡخَزىَٰ
و  ]  ١٦  ،١٥: فصلُت[ ﴾ ١٦ نَُي نَصر 



 

 

“তসব মক তারা েক্ষয কসরমন থয, মনশ্চয় আল্লাহ মযমন তাসদরসক 

েৃমষ্ট কসরসেন তাসদর থচসয় অমধক শমক্তশােী? আর তারা 

আমার আয়াতগুসোসক অস্বীকার করত। তারির আমম তাসদর 

উির অশুভ মদনগুসোসত েঞ্ঝাবায়ু িাঠাোম যাসত তাসদরসক 

দুমনয়ার জীবসন োিনাদায়ক আযাব আস্বাদন করাসত িামর। 

আর আমখরাসতর আযাব থতা অমধকতর োিনাদায়ক এবং 

তাসদরসক োহাযয করা হসব না।’ {েূরা ফুেমেোত, আয়াত: 

১৫-১৬}  

* মফর‘আউন কতই না দম্ভ কসরমেে তার মমেসরর রাজত্ব 

মনসয় এবং থয েকে নদী-নাো তার মনেভাসগ প্রবামহত আসে 

তা মনসয়!! 

অতঃির আল্লাহ তাসক থে িামনসতই িুসব থমসরমেসেন যা 

মনসয় থে অহংকাসর থফসট িসড়মেে। আর তার রাজসত্বর 

ওয়ামরে বামনসয়সেন মূো ও তার জামতসক; যারা মেে 

থফর‘আউসনর দৃমষ্টসত হীন ও কর্া বেসত অক্ষম। 

* আর এই থয কুরাইশ, তারা তাসদর মযথাদা আর থশ্রষ্ঠসত্বর 

অহংকাসর অন্ধ হসয় েবথশমক্ত মনসয় তাসদর থনতা ও কতথা 

বযমক্তরা গবথ ও থোকসদখাসনার জনয থবমরসয় িসড়মেে। তারা 



 

 

থঘােণা মদসয়মেে, আমরা ততক্ষণ কখসনা মফরসবা না যতক্ষণ 

না বদসর থিৌঁেব, থেখাসন উট যসবহ করব, মদ িান করব, 

আমাসদর উির গায়ক-গাময়কা, নতথকীরা গান গাইসব এবং 

আমরা থেটা উিসভাগ করব, আর আরবরা থেটা শুনসব এবং 

েব েমসয়র জনয আমাসদরসক ভয় থিসত র্াকসব!!237  

মকন্তু তারা নবী োল্লাল্লাহু আোইমহ ওয়াোল্লাম ও তার 

োহাবীসদর হাসত েবসচসয় মনকৃষ্টতম ও থশাচনীয় িরাজয় 

বরণ কসরমেে। আর তাসদর োেগুসো বদসরর দুগথন্ধময় কূসি 

থটসন-সহাঁচসড় থফো হসয়মেে। এভাসব তারা অিমান-অিদসস্থর 

জনয দৃষ্টান্ত মহসেসব মানুসের মুসখ মকয়ামত িযথন্ত আসোমচত 

হসব।    

আমরা মুেমেমরা যমদ এ যুসগও আল্লাহর োহাসযযর জনয 

অিমরহাযথ গুণাবমে অজথন করসত িামর, যমদ দীসনর প্রমতমট 

মনসদথশ মানয কসর চেসত িামর, যমদ আমরা অনযসদর জনয 

অনুকরণীয় আদশথ হসত িামর, অনযসদর অনুোরী না হসয় 

ির্প্রদশথক হসত িামর, অনুেরণকারী না হসয় অনুেরণীয় হসত 

িামর, নযায়-মনষ্ঠা আর িমরশুদ্ধ মানমেকতা মনসয় যুসদ্ধর 

 

 দদখুন, পৃ.  



 

 

যাবতীয় আধুমনক োমগ্রী অবেম্বন করসত িামর, তাহসে 

অবশযই আল্লাহ আমাসদরসক শত্রুর ওির মবজয়ী করসবন; 

থযমন অতীসত আমাসদর িূবথেূরীসদর োহাযয কসরমেসেন, 

আল্লাহ তাাঁর ওয়াদা েতয কসরমেসেন, তাাঁর বান্দাসক োহাযয 

কসরমেসেন এবং যাবতীয় মবসরাধী শমক্তসক একাই িরাস্ত 

কসরমেসেন।  

ُِ س نَّةَُ ﴿ ُِ ِلس نَّةُِ ِجدَُتَُ َولَُن قَۡبل ُ  ِمن َخلَۡوا ُ ٱلَِّذينَُ فُِي ٱللَّ  ُ﴾ ٦٢ تَۡبِديَٗلُ ٱللَّ
 ] ٦٢: اَلحزاُب[

‘সতামাসদর িূসবথ যারা গত হসয়সে তাসদর বযািাসর এমট 

আল্লাহর মনয়ম; আর আিমন আল্লাহর মনয়সম থকাসনা িমরবতথন 

িাসব না।’ {েূরা আে-আহযাব, আয়াত: ৬২}  

থহ আল্লাহ! আিমন আমাসদর জনয আিনার এমন োহাসযযর 

উিায়-উিকরণগুসোর বযবস্থা কসর মদন, যাসত রসয়সে 

আমাসদর মবজয়, ইয যত, েম্মান আর ইেোসমর জনয উাঁচু 

মযথাদা ও কুফমর ও অবাধযতার জনয অিমান ও হীনতা। মনশ্চয় 

আিমন দানশীে ও দাতা।  

আর আল্লাহ োোত ও োোম থিশ করুন আমাসদর নবী 

মুহাম্মাদ, তার িমরবার-িমরজন ও েকে োহাবীর উির।  



 

 

 

  



 

 

একমবংশ আের 

রমযাসনর থশে দশ মদসনর ফমযেত 

 

েকে প্রশংো আল্লাহর জনয মযমন মাহাত্ময, মচরস্থাময়ত্ব, মহত্ব 

ও গসবথ একক, এমন েম্মাসনর অমধকারী যার ইিা থকউ 

করসত িাসর না, এক ও একক, অননয ও অমুখাসিক্ষী, এমন 

বাদশাহ মযমন কারও প্রসয়াজন থবাধ কসরন না, মচন্তায় থয েব 

মনকৃষ্টতা আসে তা থর্সক মতমন বহু উসধ্বথ, মতমন এমন মহত্ব 

ও থশ্রষ্ঠসত্বর অমধকারী থয থকাসনা মবসবক ও বুে তাসক আয়ত্ব 

করসত িাসর না, তাাঁর েকে েৃমষ্ট থর্সক মতমন স্বয়ংেমূ্পণথ; 

কারণ যমীসনর বুসক যা-ই রসয়সে েবাই তার প্রমত স্থায়ীভাসব 

মুখাসিক্ষী, মতমন যাসক ইিা তাওফীক মদসয়সেন ফসে থে তাাঁর 

উির ঈমান এসনসে এবং তাসত েুদৃঢ় রসয়সে; তারির তাসক 

তার প্রভুর োসর্ থগািসন আোি করার স্বাদ মদসয়সে ফসে 

থে আরাসমর ঘুম তযাগ কসরসে এবং এমন বনু্ধসদর োর্ী 

হসয়সে যাসদর িাশ্বথসদশ মবোনা থর্সক দূসর র্াসক, তাসদর 

আশা-আকাঙ্ক্ষা হসি মহান প্রভুর োমসন দাাঁড়াসনা। আিমন 

যমদ তাসদর থদখসতন যখন তাসদর কাসফো মনমশ্চদ্র অন্ধকাসর 



 

 

চেসত শুরু কসরসে, তাসদর থকউ তার িদস্খেন থর্সক ক্ষমা 

প্রার্থনা করসে, অির থকউ থবদনার বমহঃপ্রকাশ ঘটাসি, 

আবার থকউ তার মযমকসর বযস্ত র্াকার কারসণ মকেু চাওয়া 

থর্সক মবরত র্াকসে, েুতরাং ঐ েো কতই িমবত্র! মযমন 

এসদর জামগসয় মদসয়সেন অর্চ অনয মানুেরা েবাই ঘুসম 

মবসভার, আর ঐ েো কতই বরকতময়! মযমন ক্ষমা কসরন ও 

অিরাধ মমমটসয় থদন, থদাে-ত্রুমট থগািন কসরন ও যসর্ষ্ট 

কসরন, েবার উির েব রকসমর থনয়ামত থঢসে মদসয়সেন। 

আমম তার প্রশংো কমর তার বড় বড় থনয়ামতেমূসহর উির 

আর তার শুকমরয়া জ্ঞািন কমর এবং তাাঁর কাসে ইেোম নামক 

থনয়ামতমট থহফাযত করার মবনীত প্রার্থনা কমর।  

আর আমম োক্ষয মদমি থয, একমাত্র আল্লাহ বযতীত থকাসনা 

হক ইোহ থনই, তাাঁর থকাসনা শরীক থনই, থয তাাঁর দ্বারা 

প্রমতিমত্ত অজথন করসত চায় থে হয় েম্মামনত ফসে তার উির 

থকউ যুেুম করসত িাসর না। থয তাাঁর আনুগতয করসত অহঙ্কার 

কসর ও গুনাসহ মেপ্ত র্াসক থে হয় অিমামনত। আমম োক্ষয 

মদমি থয মুহাম্মাদ তাাঁর বান্দা ও রােূে, মযমন হাোে ও হারাম 

বণথনা কসরসেন।  



 

 

আর আল্লাহ োোত থিশ করুন তাাঁর উির, অনুরূি তাাঁর 

োর্ী আবু বকর আে-মেেীক তর্া মহােতযবাদীর উির, মযমন 

োওর মগমর গুহায় তাাঁর উত্তম েহচর মহসেসব মেসেন, আর 

‘উমার ইবনুে খাত্তাসবর উির, মযমন েমঠক কর্া কাসজর 

মেসেন তাওফীকপ্রাপ্ত, আর ‘উেমাসনর উির, মযমন মবিসদ 

দধযযধারণ কসরমেসেন এবং শত্রুসদর হাসত মহান শাহাদাসতর 

মযথাদা অজথন করসত থিসরমেসেন, আর তাাঁর চাচাসতা ভাই 

আেী ইবন আবী তাসেসবর উির, অনুরূি েকে োহাবী ও 

তাাঁসদর েুন্দর অনুোরীসদর উির, যতমদন আকাসশর মদগসন্ত 

নক্ষত্র েুকাসত র্াকসব। আর আল্লাহ তাাঁসদর উির যর্াযর্ 

োোমও থিশ করুন।  

 

o মপ্রয় ভাইেকে! আল্লাহ আিনাসদর রমযাসনর থশে দশ 
মদসন থিৌমেসয়সেন। এ দশ মদসনর রসয়সে অসনক কেযাণ 
ও অমধক েওয়াব; অসনক ফযীেত ও তাৎিযথ। তন্মসধয 
অনযতম হসি,  

o রােূেুল্লাহ োল্লাল্লাহু ‘আোইমহ ওয়াোল্লাম অনযানয েমসয়র 
থচসয় এসত থবমশ আমে করসতন।  

* েহীহ মুেমেসম ‘আসয়শা রামদয়াল্লাহু ‘আনহা থর্সক বমণথত 

হসয়সে, মতমন বসেন:  



 

 

تَِهد ُ َوَسلَّمَُ َعلَي هُِ للا ُ َصلَّى للاُِ َرس ولُ  َكانَُ» ََواِخِرُ، ال عَش رُِ فِي يَج   اْل 
تَِهد ُ ََلُ َما  َغي ِرِهُ« فُِي يَج 

‘রােূেুল্লাহ োল্লাল্লাহু ‘আোইমহ ওয়াোল্লাম থশে দশসক থয 

িমরমাণ আমে করসতন অনয থকাসনা েময় এত থবমশ আমে 

করসতন না।’238 

* বুখারী ও মুেমেসম  উমু্মে মুমমনীন ‘আসয়শা রামদয়াল্লাহু 

‘আনহা থর্সক আরও বমণথত হসয়সে, মতমন বসেন:  

رُ  دََخلَُ إِذَا َوَسلَّمَُ َعلَي هُِ للا ُ َصلَّى النَّبِيُُّ َكانَُ» يَُا ِمئ َزَره ، َشدَُّ العَش   َوأَح 
لَه ُ« َوأَي قَظَُ لَي لَه ،  أَه 

‘যখন রমযাসনর থশে দশমদন আেত, তখন রােূেুল্লাহ 

োল্লাল্লাহু আোইমহ ওয়াোল্লাম িমরসধয় বস্ত্রসক শক্ত কসর 

বাাঁধসতন, রাত থজসগ ইবাদত করসতন এবং িমরবার-

িমরজনসক জামগসয় মদসতন।’239 

* মুেনাসদ ‘আসয়শা রামদয়াল্লাহু ‘আনহু থর্সক আরও বমণথত 

হসয়সে, মতমন বসেন:  

 

 মুসলিম: ১১৭৫।  

 বুখারী: ২০২৪; মুসলিম: ১১৭৪।  



 

 

ُِ َرس ولُ  َكانَُ» ِلطُ  َوَسلَّمَُ َعلَي هُِ للا ُ َصلَّى ّللاَّ ِرينَُ يَخ  ُ، بَِصََلة ُ ال ِعش  م   َونَو 
رُ  َكانَُ فَإِذَا رَُ ال عَش   « ال ِمئ َزرَُ َشدَُّوَُ َشمَّ

‘রােূেুল্লাহ োল্লাল্লাহু আোইমহ ওয়াোল্লাম প্রর্ম মবশ মদন 

োোত আদায় করসতন ও ঘুমাসতন। মকন্তু থশে দশ মদন 

ঘুমাসতন না, বরং িমরসধয় বস্ত্রসক মজবুত কসর থবাঁসধ োোসত 

মসনামনসবশ করসতন।’240 

o এ েকে হাদীে এ কর্ার প্রমাণ বহন কসর থয, রমযাসনর 
থশে দশমদসনর গুরুত্ব অসনক থবমশ। থকননা, 

* রােূেুল্লাহ োল্লাল্লাহু ‘আোইমহ ওয়াোল্লাম অনয েমসয়র 

থচসয় এ দশমদন অমধক আমে করসতন। এ দশমদসন েকে 

প্রকার ইবাদত তর্া োোত, কুরআন মতোওয়াত, মযমকর ও 

েদাকাহ ইতযামদ থবমশ করসতন।  

* অনুরূিভাসব রােূেুল্লাহ োল্লাল্লাহু আোইমহ ওয়াোল্লাম 

‘িমরসধয় বস্ত্র খুব মজবুত কসর বাাঁধসতন।’ এর অর্থ হসো, 

মতমন স্ত্রীসদর থর্সক দূসর অবস্থান করসতন, থযন োোত ও 

মযমকসর অমধক মি হসত িাসরন।  

 

 আহমাদ ৬/৬৮, ১৪৬।  



 

 

* তাোড়া রােূেুল্লাহ োল্লাল্লাহু আোইমহ ওয়াোল্লাম এ 

রাতগুসোসত োরা রাত জাগ্রত থর্সক মন, মজহ্বা ও 

অেপ্রতযসের দ্বারা মযমকর, কুরআন মতোওয়াত ও োোসত 

অমতবামহত করসতন। রােূে োল্লাল্লাহু আোইমহ ওয়াোল্লাম 

এটা করসতন রাতগুসোর েম্মানাসর্থ এবং োইোতুে কদসরর 

থখাাঁসজ, কারণ, োইোতুে কদর এমন এক রাত, থয রাসত 

ঈমান ও োওয়াসবর আশায় থকউ োোত আদায় করসে, 

আল্লাহ তার িূবথবতথী থগানাহেমূহ ক্ষমা কসর থদন। 

এ হাদীসের স্পষ্ট ভােয থর্সক বুো যায় থয, রােূেুল্লাহ 

োল্লাল্লাহু ‘আোইমহ ওয়াোল্লাম োরা রাত তাাঁর রসবর ইবাদত 

তর্া োোত, কুরআন মতোওয়াত, মযমকর ও থশে রাসত োহরী 

খাওয়ার মধয মদসয় েমাপ্ত করসতন।  

* এ বক্তসবযর মাধযসম উিসরাক্ত হাদীে ও েহীহ মুেমেসম 

আসয়শা রামদয়াল্লাহু আনহা থর্সক যা বমণথত হসয়সে থয মতমন 

বসেসেন,  

 لصباحُ«ا حتى ليلةًُ قاُم وسلُم عليُه للُا صلُى أعلمُه ما»



 

 

“আমম জামন না রােূেুল্লাহ োল্লাল্লাহু আোইমহ ওয়াোল্লাম 

থকাসনা রাত েকাে িযথন্ত দাাঁমড়সয়সেন।”241 এ দুসয়র মসধয 

োমঞ্জেযমবধান হসয়সে। কারণ; রমযাসনর থশে দশ মদন রােূে 

োল্লাল্লাহু আোইমহ ওয়াোল্লাম মকয়াম তর্া োোসতর জনয 

দাাঁড়াসনার োসর্ োসর্ অনযানয ইবাদতও করসতন, িক্ষান্তসর 

আসয়শা রামদয়াল্লাহু আনহা যা মনসেধ কসরসেন তা হসি শুধু 

মকয়াম তর্া োোসত দণ্ডায়মান হসয় োরা রাত মনঃসশে করা। 

‘আল্লাহই েবসচসয় থবমশ জাসনন’।  

o এ হাদীে থর্সক থশে দশসকর আরও থয ফযীেত জানা 
যাসি তা হসো, নবী োল্লাল্লাহু আোইমহ ওয়াোল্লাম 
োোত ও মযমকসরর জনয মনজ িমরবারবগথসকও জাগ্রত 
রাখসতন এ আশায় থযন তারা থশে ১০ রাসতর উিসযাগী 
ইবাদসতর মাধযসম বরকত োভ করসত িাসরন।  

মনঃেসন্দসহ প্রমতমট মানুসের জীবসন এটা একমট েুবণথ 

েুসযাগ। যাসক আল্লাহ তাওফীক দান কসরন থে-ই এ 

অমূেয থনয়ামত োভ করসত িাসর। েুতরাং বুমদ্ধমান 

মু’মমন ও তার িমরবার-িমরজসনর জনয এ মূেযবান 

েময় অবসহোয় কাটাসনা উমচৎ হসব না। বস্তুত এ 

 

 মুসলিম: ৭৪৬।  



 

 

মূেযবান েময় খুব হাসতসগানা মনমদথষ্ট কসয়কমট রাত; 

হসত িাসর থকাসনা থোক এ মূেযবান রাসত আল্লাহর 

রহমসতর একটু িরশ িাওয়ার থেৌভাগয অজথন 

করসব। ফসে থেটা তার জনয দুমনয়া ও আসখরাসতর 

থেৌভাগয মহসেসব মবসবমচত হসয় যাসব।  

তসব থকউ থকউ এ মহান রাত অবসহোয় কামটসয় 

দুমনয়া ও আমখরাসতর প্রভুত কেযাণ থর্সক মাহরূম ও 

বমঞ্চত হয়। থকাসনা থকাসনা মুেমেমসক থদখা যায়, 

তারা এ মূেযবান েময় অবসহোয় কাটায়। রাসতর 

থবমশর ভাগ েময় হামে-ঠাট্টা ও অনর্থক থখোধুোয় 

কামটসয় থদয়। অতঃির োোসতর েময় ঘুমমসয় র্াসক। 

এভাসব ইবাদতমবহীন রাত কামটসয় মনসজরা অসনক 

কেযাণ থর্সক বমঞ্চত হয়। তারা এ মূেযবান রাত আর 

নাও থিসত িাসর।  

আর এেব হসি শয়তাসনর কমথকাণ্ড ও প্রতারণা, যা 

আল্লাহর রাস্তা হসত মফমরসয় রাখার ও ির্ভ্রষ্ট করার 

এক অশুভ িমরকল্পনা।  

* আল্লাহ তা‘আো বসেন: 
نُ  َعلَۡيِهمُۡ لَكَُ لَۡيسَُ ِعبَاِدي إِنَُّ﴿ ُ س ۡلَطَٰ  ُ﴾٤٢ٱۡلغَاِوينَُ ِمنَُ ٱتَّبَعَكَُ َمنُِ إَِلَّ
 ]  ٤٢: الحجر[



 

 

‘মনশ্চয় আমার বান্দাসদর ওির থতামার োমানযতম আমধিতয 

থনই; তসব মবির্গামীসদর মসধয যারা থতামার অনুেরণ কসর 

চসে, তারা োড়া।’ {েূরা আে-মহজর, আয়াত: ৪২} 

বুমদ্ধমান ও জ্ঞানী বযমক্ত আল্লাহ োড়া শয়তানসক কখসনাই 

বনু্ধরূসি গ্রহণ করসত িাসর না। থকননা এটা জ্ঞান ও ঈমাসনর 

মবিরীত কাজ।  

* আল্লাহ তা‘আো বসেন: 

يَّتَه ُۥ  ِخذ ونَه ۥُأَفَتَتَُّ﴿ ُ َعد وُّ ُ لَك مُۡ َوه مُۡ د ونِي ِمن أَۡوِليَا ءَُ َوذ ر ِ ِلِمينَُ بِۡئسَُ َ 
 ِللظََّٰ

 ]  ٥٠: الكهف[ ﴾بَدََٗلُ

‘তসব মক থতামরা আমার িমরবসতথ তাসক (শয়তানসক) ও তার 

বংশধরসদরসক বনু্ধরূসি গ্রহণ করে? তারা থতা থতামাসদর 

শত্রু, এটা কতই না মনকৃষ্ট মবকল্প।’ {েূরা আে-কাহফ, 

আয়াত: ৫০}  

* আসরক আয়াসত আল্লাহ তা‘আো বসেন: 

نَُ إِنَُّ ﴿ اُ  ه ُفَٱتَِّخذ و َعد و  ُ لَك مُۡ ٱلشَّۡيَطَٰ  ِليَك ون وا ُ ِحۡزبَه ۥُ يَۡدع وا ُ إِنََّمُا َعد وًّ
بُِ ِمنُۡ  ]  ٦: فاطر[ ﴾ ٦ ٱلسَِّعيرُِ أَۡصَحَٰ



 

 

‘মনশ্চই শয়তান থতামাসদর শত্রু। েুতরাং তাসক শত্রু মহসেসবই 

গণয কর, থে থতা তার দেবেসক জাহান্নামী হওয়ার জনযই 

আহ্বান কসর।’ {েূরা ফামতর, আয়াত: ৬} 

 

o ই‘মতকাফ রমযাসনর থশে ১০ মদসনর অনযতম দবমশষ্টয: 
রােূেুল্লাহ োল্লাল্লাহু ‘আোইমহ ওয়াোল্লাম এ ১০ মদসন 

মেমজসদ ই‘মতকাফ করসতন।  

আর ই‘মতকাফ হসো, আল্লাহর আনুগতয করার জনয িামর্থব 

কাজ থর্সক অবের হসয় মেমজসদ অবস্থান করা। ই‘মতকাফ 

করা েুন্নাত, যা কুরআন ও হাদীে দ্বারা প্রমামণত।  

* আল্লাহ তা‘আো বসেন: 

وه نَُّ َوََلُ ﴿ ِشر  ِكف ونَُ َوأَنت مُۡ ت بََٰ ِجِدُه فُِي َعَٰ  ]  ١٨٧: البقرة[ ﴾ ٱۡلَمَسَٰ

‘সতামরা মেমজসদ ই‘মতকাফ অবস্থায় থতামাসদর স্ত্রীসদর োসর্ 

থমো-সমশা কসরা না।’ {েূরা আে-বাকারাহ্ , আয়াত: ১৮৭}  

তাোড়া রােূেুল্লাহ োল্লাল্লাহু ‘আোইমহ ওয়াোল্লাম ই‘মতকাফ 

করসতন োহাবাগণও ই‘মতকাফ করসতন।  



 

 

* আবূ োঈদ খুদরী রামদয়াল্লাহু ‘আনহু থর্সক বমণথত, 

রােূেুল্লাহ োল্লাল্লাহু আোইমহ ওয়াোল্লাম রমযাসনর প্রর্ম ১০ 

মদন ই‘মতকাফ করসেন, এরির মদ্বতীয় ১০ মদন ই‘মতকাফ 

করসেন, এরির বেসেন,  

تََكف تُ  إِن ُِى » لَُ ال عَش رَُ اع  تََكف تُ  ث مَُّ اللَّي لَةَُ َهِذهُِ تَِمسُ أَلُ  اْلَوَّ  ال عَش رَُ اع 
َسطَُ  ِمن ك مُ  أََحبَُّ فََمنُ  اْلََواِخرُِ ال عَش رُِ فِى إِنََّها ِلى فَِقيلَُ أ تِيتُ  ث مَُّ اْلَو 

 .« فَل يَع تَِكفُ  يَع تَِكفَُ نُ أَُ

‘আমম প্রর্ম ১০ মদন ই‘মতকাফ কসর এ মহান রাতমট খুাঁজোম, 

এরির মদ্বতীয় ১০ মদন ই‘মতকাফ করোম, মকন্তু তাসত কদর 

নামক রাতমট থিোম না। এরির আমাসক বো হসো, এ 

রাতমট থশে ১০ মদসনর মাসে মনসহত রসয়সে। েুতরাং 

থতামাসদর মসধয থয বযমক্তই ই‘মতকাফ করসত চায়, থে থযন 

থশে দশসক ই‘মতকাফ কসর।’242  

* েহীহ বুখারী ও মুেমেসম ‘আসয়শা মেেীকা রামদয়াল্লাহু 

‘আনহা থর্সক বমণথত,  

 اع تََكفَُ ث مَُّ ّللاَّ ُ تََوفَّاه ُ َحتَُّى َرَمَضانَُ ِمنُ  اْلََواِخرَُ ال عَش رَُ يَع تَِكفُ  َكانَُ
ه ُ َواج   .بَع ِده ِمنُ  أَز 

 

 মুসলিম: ১১৬৭।  



 

 

‘রােূেুল্লাহ োল্লাল্লাহু আোইমহ ওয়াোল্লাম মৃতুযর িূবথ িযথন্ত 

রমযাসনর থশে ১০ মদসন ই‘মতকাফ কসরসেন। তাাঁর 

ইসন্তকাসের ির তাাঁর স্ত্রীগণও ই‘মতকাফ করসতন।’243 

* েহীহ বুখারীসত ‘আসয়শা মেেীকা রামদয়াল্লাহু ‘আনহা থর্সক 

আরও বমণথত,  

َرةَُ َرَمَضانَُ ل ُِكُ  فُِي يَع تَِكفُ  وسلُم عليه للُا صلُى النَّبِيُُّ َكانَُ  َعش 
ا أَيَّامُ  تََكفَُ فِيهُِ ق بِضَُ الَِّذي ال عَامُ  َكانَُ فَلَمَّ ِرينَُ اع  ًما ِعش   . يَو 

‘রােূেুল্লাহ োল্লাল্লাহু আোইমহ ওয়াোল্লাম প্রসতযক রমযাসন 

১০ মদন ই‘মতকাফ করসতন। আর মতমন থয বের মারা যান, 

থে বের ২০ মদন ই‘মতকাফ কসরসেন।’244 

* আনাে রামদয়াল্লাহু ‘আনহু হসত বমণথত,  

ا اَعامًُ يَع تَِكفُ  فَلَمُ  َرَمَضانَُ ِمنُ  اْلََواِخرَُ ال عَش رَُ يَع تَِكفُ  َكانَُ  َكانَُ فَلَمَّ
ق بِلُ  ال عَامُ  تََكفَُ ال م  ِرينَُ اع   .لَي لَةًُ ِعش 

‘রােূেুল্লাহ োল্লাল্লাহু আোইমহ ওয়াোল্লাম রমযাসনর থশে ১০ 

মদন ই‘মতকাফ করসতন, িুসরা বের আর থকাসনা ই‘মতকাফ 

 

 বুখারী: ২০২৬; মুসলিম: ১১৭২।  

 বুখারী: ২০৪৪।  



 

 

করসতন না। িরবতথী বের রমযাসন ২০ মদন ই‘মতকাফ 

কসরসেন।’245 

* ‘আসয়শা রামদয়াল্লাহু ‘আনহু হসত বমণথত, “রােূেুল্লাহ 

োল্লাল্লাহু ‘আোইমহ ওয়াোল্লাম যখন ই‘মতকাফ করসতন, 

ফজসরর োোত আদায় করসতন তারির ই‘মতকাসফর জনয 

মনধথামরত স্থাসন প্রসবশ করসতন। একবার আসয়শা রামদয়াল্লাহু 

আনহা তার কাসে অনুমমত চাইসেন, মতমন তাসক অনুমমত 

মদসেন, অতঃির তার জনযও তাাঁবু টাোসনা হসো। এরির 

হাফো রামদয়াল্লাহু আনহা আসয়শার কাসে তার জনয রােূসের 

কাে থর্সক অনুমমত থনওয়ার অনুসরাধ জানাসেন, মতমন তাই 

করসেন, ফসে তার জনযও তাাঁবু টাোসনা হসো,  অতঃির 

যখন যায়নার রামদয়াল্লাহু ‘আনহা থেটা থদখসেন, মতমন তার 

জনয তাাঁবু টাোসনার মনসদথশ মদসেন, ফসে তাই করা হসো। 

অতঃির যখন রােূে োল্লাল্লাহু ‘আোইমহ ওয়াোল্লাম 

অসনকগুসো তাাঁবু থদখসেন তখন বেসেন, এটা মক? তারা 

বেে, এ হসি আসয়শা, হাফো ও যাইনাসবর তাাঁবু। তখন 

রােূে োল্লাল্লাহু ‘আোইমহ ওয়াোল্লাম বেসেন, “তারা কী এর 

মাধযসম োওয়াব িাওয়ার ইিা করসে? থতামরা এগুসোসক 

 

 লিরলমযী: ৮০৩; ইবন মাজাহ: ১৭৭০; ইবন খুযাইমাহ: ৩/৩৪৬।  



 

 

খুসে থফে, আমম এগুসোসক থদখসত চাই না। ফসে এগুসো 

খুসে থফো হসো, আর রােূে োল্লাল্লাহু ‘আোইমহ ওয়াোল্লাম 

রমযাসনর ই‘মতকাফ িমরতযাগ করসেন; থশেিযথন্ত রােূে 

োল্লাল্লাহু ‘আোইমহ ওয়াোল্লাম শাওয়াসে প্রর্ম দশক 

ই‘মতকাফ করসেন।” (বুখারী ও মুেমেসমর মবমভন্ন বণথনা থর্সক 

েংগৃহীত।246 

* ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বে রহ. বসেন, “আমম জামন না 

থকাসনা আসেম মদ্বমত কসরসেন মক না থয: ই‘মতকাফ েুন্নাত।”  

 

o ই’মতকাসফর উসেশয  
“সকাসনা মানুে োধারণ মানুেসদর থর্সক মবমিন্ন হসয় আল্লাহর 

ঘর মেমজদেমূসহর থকাসনা মেমজসদ বসে তাাঁর অনুগ্রহ, 

োওয়াব এবং োইোতুে কদর োসভর আশায় একান্তভাসব 

আল্লাহর আনুগসতয বযয় করা। এ জনয প্রসতযক 

ই‘মতকাফকারীর উমচৎ আল্লাহর মযমকর, কুরআন মতোওয়াত, 

োোত ও অনযানয ইবাদসত বযস্ত র্াকা এবং দুমনয়াবী অনর্থক 

কর্া-বাতথা থর্সক থবাঁসচ র্াকা।  

 

 বুখারী: ২০৩৩, ২০৩৪, ২০৪৫; মুসলিম: ১১৭১।  



 

 

তসব িমরবার বা অনয কারও োসর্ থকাসনা দবধ মবেসয় অল্প 

কর্া-বাতথায় থকাসনা থদাে থনই। কারণ,  

* উমু্মে মুমমনীন োমফয়যাহ রামদয়াল্লাহু ‘আনহা থর্সক বমণথত, 

মতমন বসেন,  

ع تَِكفًا وسلُم عليه للُا صلى للاُِ َرس ولُ  َكانَُ» َُ م  ه ُ تَي ت ه ُفَأ ور   لَي َلًُ أَز 
تُ  ث مَُّ فََحدَّث ت ه ُ  لُىص النبي فَقَامَُ بيتي، إلى ْلنصرف: أُي ِلَب،ن قَُْل  ق م 

 .عليه متفق. الحديُث...  «َمِعي وسلم عليُه للا

আমম রােূেুল্লাহ োল্লাল্লাহু আোইমহ ওয়াোল্লাসমর ই‘মতকাফ 

অবস্থায় রাসত তাাঁর েসে োক্ষাৎ করসত থগোম এবং মকেুক্ষণ 

কর্াবাতথা বেোম, আসোচনা থশসে যখন বামড়সত মফসর 

আেসত চাইোম, তখন রােূেুল্লাহ োল্লাল্লাহু আোইমহ 

ওয়াোল্লাম আমাসক মবদায় থদয়ার জনয উসঠ দাাঁড়াসেন।’247 

o ই‘মতকাফকারীর জনয স্ত্রী েহবাে ও তার িূবথমক্রয়া থযমন- 
চুম্বন করা, িূণথ উসত্তজনার েসে স্পশথ করা মনসেধ। কারণ, 
আল্লাহ তা‘আো বসেন: 

وه نَُّ َوََلُ ﴿ ِشر  ِكف ونَُ َوأَنت مُۡ ت بََٰ ِجِدُه فُِي َعَٰ  ]  ١٨٧: البقرة[ ﴾ ٱۡلَمَسَٰ

 

 বুখারী: ২০৩৮; মুসলিম: ২১৭৫।   



 

 

‘সতামরা মেমজসদ ই‘মতকাফ অবস্থায় েহবাে ও তাসদর েসে 

অনযানয থযৌনকমথ করসব না।’ {েূরা আে-বাকারা, আয়াত: 

১৮৭}  

o আর ই‘মতকাফকারীর মেমজদ হসত থবর হওয়ার বযিাসর 
মবধান হসো, যমদ শরীসরর মকেু অংশ বাইসর থবর কসর 
তসব থকাসনা থদাে থনই। কারণ,  

* ‘আসয়শা রামদয়াল্লাহু ‘আনহা থর্সক বমণথত, মতমন বসেন,  

ِرجُ  وسلم عليُه للا صلى النبي َكانَُ» ِجدُِ ِمنَُ َرأ َسه ُ ي خ   َوه وَُ ال َمس 
ع تَِكفُ  ِسل ه ُ م   .«َحائِضُ  َوأَنَا فَأَغ 

‘রােূেুল্লাহ োল্লাল্লাহু আোইমহ ওয়াোল্লাম ই‘মতকাফ অবস্থায় 

মেমজদ হসত মার্া থবর করসতন আর আমম ঋতু অবস্থায় তাাঁর 

মার্া থধৌত করতাম।’248 

* অনয বণথনায় এসে,  

لُ  َكانَتُ  وَُ َحائِضُ  َوِهيَُ وسلم عليه للُا صلى النَّبِيَُّ ت َرج ِ ع تَِكفُ  َوه   م 
ِجدُِ فِي َرتَِها فِي َوه يَُ ال َمس  ج   َرأ َسه ُ ي نَاِول َها ح 

‘‘আসয়শা রামদয়াল্লাহু ‘আনহা ঋতু অবস্থায় রােূেুল্লাহ োল্লাল্লাহু 

আোইমহ ওয়াোল্লাসমর চুে আাঁচসড় মদসতন। তখন আসয়শা 

 

 বুখারী: ৩০১, ২০৩১; মুসলিম: ২৯৭।  



 

 

রামদয়াল্লাহু ‘আনহা তার কসক্ষই র্াকসতন, রােূেুল্লাহ োল্লাল্লাহু 

আোইমহ ওয়াোল্লাম তাাঁর মার্া থবর কসর আসয়শা রামদয়াল্লাহু 

‘আনহার মদসক মদসতন।’249 

o ই‘মতকাফকারী মেমজদ থর্সক োরা শরীর মনসয় থবর 
হওয়ার মতন অবস্থা:  

প্রর্ম: থকাসনা প্রসয়াজসন মেমজসদর বাইসর যাওয়া। তা 

স্বভাবগত থহাক বা শরীয়তেম্মত থহাক। থযমন থিশাব-

িায়খানা, উযু, ফরয থগােে, ইতযামদ ও িানাহার হয়, আর 

ওই কমথকাসণ্ডর বযবস্থা মেমজসদ না র্াসক বা েমমজসদ েম্ভব 

না হয়, তা হসে ই‘মতকাফকারীর জনয বাইসর যাওয়া জাসয়য 

হসব। আর যমদ ওই কাজগুসো মেমজসদ করা েম্ভব হয় বা 

তার বযবস্থা র্াসক, তাহসে ই‘মতকাফকারীর মেমজসদর বাইসর 

যাওয়া জাসয়য হসব না। থগসে ই‘মতকাফ ভে হসয় যাসব।  

মদ্বতীয়: থকাসনা ইবাদত জাতীয় কাসজর জনয থবর হওয়া, যা 

তার ওির ওয়ামজব নয়। থযমন- অেুস্থ বযমক্তসক থদখার জনয 

যাওয়া ও জানাযায় উিমস্থত হওয়া ইতযামদ। এেব অবস্থায় 

থবর হওয়া জাসয়য থনই; তসব যমদ ই‘মতকাসফর প্রর্সমই শতথ 

কসর থনয় থয, তসব থবর হওয়াসত ক্ষমত থনই। থযমন, 
 

 বুখারী: ২০২৮; মুসলিম: ২৯৭।  



 

 

ই‘মতকাফকারীর থকাসনা থরাগী র্াসক; যাসক থে থদখা-সশানা 

করসত চায়, অর্বা যমদ তাাঁর মৃতুযর আশংকা র্াসক আর 

ই‘মতকাফ শুরুর িূসবথই তাসক থদখসত যাওয়ার শতথ কসর র্াসক 

তসব েমেযা থনই।  

তৃতীয়: ই‘মতকাফকারী এমন থকাসনা কাসজর জনয থবর হওয়া 

যা ই‘মতকাসফর উসেশয মবসরাধী। থযমন, থযমন ক্রয়-মবক্রয়, 

স্ত্রী েহবাে অর্বা তাসদর োসর্ থমো-সমশা ইতযামদ কমথকাসণ্ডর 

জনয মেমজদ থর্সক থবর হওয়া। ই‘মতকাফকারী এগুসো 

করসত িাসর না। এর জনয শতথ করসেও থকাসনা োভ থনই। 

শতথ করা না করা েমান। কারণ, এগুসো ই‘মতকাফ নষ্ট কসর 

থদয় এবং তার মূে উসেসশযর িমরিমন্থ।   

o রমযাসনর এই থশে দশ মদসনর আরও অনযতম দবমশষ্টয 
হসো, এ ১০ মদসনর মসধয রসয়সে োইোতুে কদর, যা 
হাজার মাসের থচসয়ও উত্তম। েুতরাং আল্লাহ থতামাসদরসক 
রহমত করুন, থতামরা এ ১০ মদসনর ফযীেত েম্পসকথ 
জান, োবধান! এ মূেযবান েময়গুসো নষ্ট করসব না; 
থকননা এ েময়গুসো অতীব মূেযবান, এর কেযাণ স্পষ্ট ও 
প্রকাশয। 

থহ আল্লাহ! আিমন আমাসদরসক এমন কসমথর থতৌমফক মদন 

যাসত আমাসদর দ্বীন ও দুমনয়ার মেে মনমহত রসয়সে। আর 



 

 

আমাসদর থশে িমরণাম েুন্দর করুন এবং েম্মান জনক 

মঠকানা দান করুন। আর আমাসদরসক এবং আমাসদর মিতা-

মাতা ও েকে মুেমেমসদরসক আিনার কৃিায় ক্ষমা কসর 

মদন।  

আর আল্লাহ োোত ও োোম থিশ করুন আমাসদর নবী 

মুহাম্মাদ, তার িমরবার-িমরজন ও েকে োহাবীর উির।     

  



 

 

দ্বামবংশ আের 

রমযাসনর থশে দশসকর ইবাদত ও োইোতুে ক্বদর 

 

েকে প্রশংো আল্লাহর জনয, মযমন থগািন ও প্রকাশয েম্পসকথ 

েবথজ্ঞ, মনজ প্রতাি ও প্রমতিমত্তর মাধযসম মনিীড়কসদর 

দমনকারী, নদীসত প্রবাহমাণ িামনর থফাটার েংখযা গণনাকারী, 

রাসতর অন্ধকার েৃমষ্টকারী যাসক থভাসরর আসো মমমটসয় 

দূমরভূত কসর থদয়। ইবাদতকারীসদর জনয োওয়াসব 

িমরিূণথতা প্রদানকারী এবং তাসদর প্রমতদাসন উৎকেথতা 

প্রদানকারী, থচাসখর থখয়ানত ও অন্তসরর থগািন ইিা েম্পসকথ 

যর্াযর্ জ্ঞানী, তাাঁর মরমযক েকে েৃমষ্টকুেসক অন্তভুথক্ত কসরসে, 

ফসে বােুসত অবস্থানরত থকাসনা মিিড়া মকংবা নীসড় 

অবস্থানরত িাখীর বািাও বাদ যায় মন। ধনী কসরন, দমরদ্র 

কসরন আর তাাঁরই প্রজ্ঞায় অনুমষ্ঠত হয় ধনাঢযতা মকংবা 

দামরদ্রযতা। থকাসনা থকাসনা েৃমষ্টজীবসক অির েৃমষ্টজীসবর উির 

প্রাধানয মদসয়সেন এমনমক েমসয়র থক্ষসত্রও, োইোতুে কদর, 

েম্মামনত রামত্র, যা হাজার মাসের থচসয়ও উত্তম। আমম তার 

এমন প্রশংো করমে যা থকাসনা েংখযায় থশে হবার নয়, আর 



 

 

এমন শুকমরয়া জ্ঞািন করমে যা তার আরও োহাযযসক থটসন 

আসন।  

আমম োক্ষয মদমি থয একমাত্র আল্লাহ বযতীত থকাসনা হক্ব 

ইোহ থনই, তাাঁর থকাসনা শরীক থনই, একজন ঐকামন্তক 

মবশ্বােীর োক্ষয, আর আমম আরও োক্ষয মদমি থয মুহাম্মাদ 

তাাঁর বান্দা ও রােূে যাাঁর আেুসের ফাাঁক মদসয় িামন প্রবামহত 

হসয়মেে। আল্লাহ তাাঁর উির োোত থপ্ররণ করুন, অনুরূি 

আবু বকসরর ওির, মযমন েুসখ মকংবা দুঃসখ তাাঁর োর্ী মেসেন, 

অনুরূি উমসরর ওির, মযমন মেসেন ইেোসমর কাাঁধ ও বাজু, 

আর উেমাসনর উির, মযমন মেসেন কুরআসনর মবনযাে ও 

একত্রকারী। আর আেীর উির মযমন একাই যুসদ্ধ বীরত্ব 

প্রদশথসন যসর্ষ্ট দনিূণযতা প্রদশথনকারী, অনুরূি রােূসের েকে 

িমরবার-িমরজন ও োহাবীগসণর ওির, যাাঁসদর প্রসতযসকই 

তাসদর আমে ও উসেসশয মেসেন েৎ ও কেযাণকামী। আর 

আল্লাহ তাসদর উির যর্াযর্ োোমও থপ্ররণ করুন। 

 

o মপ্রয় ভাইসয়রা! রমযাসনর থশে দশমদসন রসয়সে বরকতময় 
ক্বদসরর রাত। এ মােসক আল্লাহ তা‘আো অনযানয মাসের 
তুেনায় অমধক মযথাদা মদসয়সেন। আল্লাহ তা‘আো 



 

 

উম্মতসক এ রাসত অফুরন্ত োওয়াব ও কেযাণ দান কসর 
অনুগ্রহ কসরসেন।  

* আল্লাহ তা‘আো তাাঁর েুস্পষ্ট মকতাব আে-কুরআসন 

এ রাসতর মযথাদা মবসশেভাসব উসল্লখ কসর বসেসেন: 
ه ُ نَّا ُإُِ ﴿ َرَكة ُ  لَۡيلَةُ  فِي أَنَزۡلنََٰ بََٰ نِذِرينَُ ك نَّا إِنَّا مُّ  أَۡمرُ  ك لُُّ ي ۡفَرقُ  فِيَها ٣ م 

نُۡ أَۡمٗرا ٤ َحِكيمُ  ۡرِسِلينَُ ك نَّا إِنَُّا ِعنِدنَا ُ  م ِ ن َرۡحَمةُٗ ٥ م  ب َِكُ  م ِ  ه وَُ إِنَّه ۥُ رَّ
تُِ َرب ُِ ٦ ٱۡلعَِليمُ  ٱلسَِّميعُ  َوَٰ َما ُ  َوَمُا ِضَُوٱْۡلَۡرُ ٱلسََّمَٰ وقِنِينَُ ك نت ُم إُِن بَۡينَه   مُّ

هَُ ََلُ  ٧ ُ إِلََٰ ِلينَُ َءابَا ئِك مُ  َوَربُُّ َربُّك مُۡ َوي ِميت ُ  ي ۡحيِۦ ه وَُ إَِلَّ  ُ﴾ ٨ ٱْۡلَوَّ
 ]  ٨  ،٣: الدخان[

“মনশ্চয় আমরা এটা নামযে কসরমে এক মুবারক রাসত; মনশ্চয় 

আমরা েতকথকারী। থে রাসত প্রসতযক চুড়ান্ত মেদ্ধান্ত মস্থরকৃত 

হয়, আমাসদর িক্ষ থর্সক আসদশক্রসম, মনশ্চয় আমরা রােূে 

থপ্ররণকারী। আিনার রসবর রহমতস্বরূি; মনশ্চয় মতমন 

েবথসশ্রাতা, েবথজ্ঞ-- আেমানেমূহ, যমীন ও এ দু’থয়র মধযবতথী 

েমস্ত মকেুর রব, যমদ থতামরা মনমশ্চত মবশ্বােী হও। মতমন োড়া 

থকান েতয ইোহ্ থনই, মতমন জীবন দান কসরন এবং মতমনই 

মৃতুয ঘটান; মতমন থতামাসদর রব এবং থতামাসদর 

মিতৃিুরুেসদরও রব।” {েূরা আদ-দুখান, আয়াত: ৩-৮} 

মহান আল্লাহ এ রাতসক মুবারক বসে গুণামন্বত কসরসেন; 

কারণ এসত রসয়সে অতযামধক কেযাণ, বরকত ও মযথাদা।  



 

 

• এ রাসতর বরকসতর মসধয অনযতম হসি,  এ বরকতময় 
কুরআন ওই রাসতই নামযে হসয়সে। এর গুণ বণথনা করসত 
মগসয় আল্লাহ েুবহানাহু ওয়া তা‘আো বসেসেন থয, এ 
রাসত প্রসতযক চুড়ান্ত মেদ্ধান্ত মস্থরকৃত হয়, অর্থাৎ োওসহ 
মাহফূয থর্সক থেখক থফসরশতাসদর কাসে মস্থমরকৃত হয়, 
এ বের আল্লাহর মনসদথসশ মরমযক, বয়ে েীমা, ভাে ও মন্দ 
ইতযামদ যত প্রজ্ঞািূণথ কাজ রসয়সে েবই। এ েবই 
আল্লাহর প্রজ্ঞািূণথ ও মহকমতিূণথ মনসদথশ যাসত থনই থকাসনা 
থদাে, কমমত, অমবসবচনাপ্রেূত মকংবা বামতে মকেু; েবথজ্ঞ, 
মহােম্মামনসতর কাে থর্সক েুমনধথামরতরূসি।  

* মহান আল্লাহ বসেন,  

ه ُ إِنَّا ُ﴿ كَُ َما ُوَُ ١ ٱۡلقَۡدرُِ لَۡيلَةُِ فِي أَنَزۡلنََٰ  ٱۡلقَۡدرُِ لَۡيلَة ُ ٢ ٱۡلقَۡدرُِ لَۡيلَة ُ َمُا أَۡدَرىَٰ
نُۡ َخۡير ُ ُ أَۡلفُِ م ِ لُ  ٣ َشۡهر  ئَِكة ُ تَنَزَّ

وحُ  ٱۡلَملََٰ   ُنم ُِ َرب ِِهُم بِإِۡذنُِ فِيَهُا َوٱلرُّ
ُ ك ل ُِ مُ  ٤ أَۡمر 

 ]  ٥  ُ،١: القدر[ ﴾ ٥ ٱۡلفَۡجرُِ َمۡطلَعُِ َحتَّىَُٰ ِهيَُ َسلََٰ

“মনশ্চয় আমরা কুরআন নামযে কসরমে ‘োইোতুে কদসর’; 

আর আিনাসক মকসে জানাসব ‘োইোতুে কদর’ কী? 

‘োইোতুে কদর হাজার মাসের থচসয় থশ্রষ্ঠ। থে রাসত 

মফমরশ্তাগণ ও রূহ্ নামযে হয়  তাসদর রসবর অনুমমতক্রসম 

েকে মেদ্ধান্ত  মনসয়। শামন্তময়  থে রাত, ফজসরর আমবভথাব 

িযথন্ত।’ {েূরা আে-ক্বদর, আয়াত: ১-৫} 



 

 

 

ক্বদর শব্দমট েম্মান ও মযথাদা অসর্থ বযবহৃত হয়। আবার এর 

অির অর্থ হসি, তাকদীর ও ফয়োো করা; থকননা ক্বদসরর 

রাত অতযামধক েম্মামনত ও মহত্বিূণথ রাত, এ রাসত আল্লাহ 

তা‘আো এ বের যা মকেু হসব তা মনধথারণ কসরন এবং 

প্রসতযক গুরুত্বিূণথ বযািাসর মেদ্ধান্ত গ্রহণ কসর র্াসকন।  

আর “কদসরর রামত্র হাজার মাসের থচসয় উত্তম” কর্ামটর অর্থ 

হসো: ফমযেত, েম্মান, অতযামধক োওয়াব ও িুরস্কাসরর মদক 

থর্সক তা হাজার মাসের থচসয়ও উত্তম। তাই থয বযমক্ত িূণথ 

ঈমান ও োওয়াসবর আশা মনসয় এ রাসতর োোত (মকয়ামুে-

োইে) আদায় করসব, তার িূসবথর গুনাহেমূহ ক্ষমা কসর থদয়া 

হসব।  

আর “থফসরশতা নামযে হওয়া” এর অর্থ হসো: 

থফসরশতাগসণর অবতরণ; তারা আল্লাহর এক প্রকার বান্দা; 

যারা মদন-রাত আল্লাহর ইবাদসত রত র্াসক। “তারা অহংকার-

বসশ তাাঁর ‘ইবাদাত করা হসত মবমুখ হয় না এবং মবরমক্ত থবাধ 

কসর না। তারা মদন-রাত তাাঁর িমবত্রতা ও মমহমা থঘােণা 

কসর, তারা োন্তও হয় না।” {েূরা আে-আমম্বয়া: ১৯-২০} 



 

 

তারা োইোতুে ক্বদসরর কেযাণ, বরকত ও রহমত মনসয় 

িৃমর্বীসত অবতরণ কসরন।  

আর “রূহ” বেসত মজব্রাঈে ‘আোইমহে োোমসক বুোসনা 

হসয়সে। মযথাদা ও েম্মাসনর কারসণ তাাঁসক মবসশেভাসব উসল্লখ 

করা হসয়সে।  

আর “শামন্ত বেথণ” করার অর্থ হসো: োইোতুে ক্বদর 

মুমমনসদর জনয যাবতীয় ভীমতপ্রদ বস্তু হসত শামন্তর রাত; কারণ 

আল্লাহ তা‘আো বহু থোকসক এ রামত্রসত জাহান্নাম থর্সক মুমক্ত 

মদসয় র্াসকন, এর মাধযসম অসনসকই তাাঁর আযাব থর্সক মুমক্ত 

মনরািত্তা িায়।  

আর “ফজর উদয় িযথন্ত” এর অর্থ হসো: ক্বদসরর রাসতর 

িমরেমামপ্ত ঘসট ফজর উদসয়র মাধযসম; কারণ এর মাধযসম 

রাসতর যাবতীয় কাজ থশে হসয় যায়।   

• এ েূরায় ক্বদসরর রাসতর মবমবধ মযথাদার কর্া বমণথত 
হসয়সে, থযমন:  

প্রর্ম ফযীেত: আল্লাহ তা‘আো এ রাসত কুরআন নামযে 

কসরসেন; যা মানুসের জনয েমঠক ির্ মনসদথমশকা এবং দুমনয়া 

ও আমখরাসতর থেৌভাগয।  



 

 

মদ্বতীয় ফযীেত: “আিনাসক মকসে জানাসব ‘োইোতুে কদর’ 

কী?” এ প্রশ্নসবাধক আয়াত এ রাসতর বড় গুরুত্ব ও মহসত্বর 

উির প্রমাণবহ।  

তৃতীয় ফযীেত: এটা এমন এক রাত, যা হাজার মাসের 

থচসয়ও উত্তম। 

চতুর্থ ফযীেত: এ রাসত থফসরশতারা দুমনয়ার বুসক অবতরণ 

কসর র্াসকন; যারা থকবে কেযাণ, বরকত ও রহমত বেথণ 

করসতই অবতরণ কসর র্াসকন।  

িঞ্চম ফযীেত: এটা শামন্ত ও মনরািত্তাময়; কারণ বান্দা এ 

রাত আল্লাহর আনুগতয ও ইবাদসত কামটসয় থদয় ফসে আল্লাহ 

শামস্ত ও আযাব থর্সক অমধক িমরমাসন শামন্ত ও মনরািত্তা 

প্রদান কসরন। 

েষ্ঠ ফযীেত: আল্লাহ তা‘আো এ রাসতর েম্মাসন একমট িূণথাে 

েূরা অবতীণথ কসরসেন, যা মকয়ামত িযথন্ত মতোওয়াত করা 

হসব। 

• এ রাসতর ফযীেসতর মসধয আরও রসয়সে:     



 

 

* বুখারী ও মুেমেসম আবূ হুরায়রা রামদয়াল্লাহু ‘আনহু হসত 

বমণথত হসয়সে, রােূেুল্লাহ োল্লাল্লাহু আোইমহ ওয়াোল্লাম 

বসেন: 

تَِسابًا إِيَمانًا القَد رُِ لَي لَةَُ قَامَُ َمنُ »  ذَن بِِهُ« ِمنُ  تَقَدَّمَُ َمُا لَه ُ غ ِفرَُ َواح 

‘সয বযমক্ত ঈমান ও োওয়াসবর আশায় ক্বদসরর রাসত দণ্ডায়মান 

র্াকসব (ইবাদত করসব), তার িূসবথর গুনাহ ক্ষমা কসর থদয়া 

হসব।’250 

রােূসের বাণী: “ঈমান ও োওয়াসবর আশায়” এর অর্থ হসো: 

আল্লাহর উির এবং যারা এ রামত্রসত মকয়াম করসব (োোত 

আদায় করসব) তাসদর জনয আল্লাহ তা‘আো থয প্রমতদান দতরী 

কসর থরসখসেন থেটার উির তার িূণথ ঈমান রসয়সে। আর 

েওয়াব ও প্রমতদাসনর আশাও তার র্াকসত হসব।  

এ ধরসনর োওয়াব প্রামপ্তর যারা জাসন ও যারা জাসন না েবার 

জনযই োবযস্ত হসব। কারণ, রােূেুল্লাহ োল্লাল্লাহু আোইমহ 

ওয়াোল্লাম এ েওয়াব প্রামপ্তর জনয জানা র্াকা শতথ কসরন 

মন।  

 

 বুখারী: ১৯০১; মুসলিম: ৭৬০।  



 

 

• আর োইোতুে কদর অবশযই রমযান মাসে; কারণ, 
আল্লাহ তা‘আো এ রাসতই কুরআন অবতীণথ কসরসেন; 
আর মতমন মনসজই জামনসয়সেন থয মতমন কুরআনসক 
রমযান মাসে নামযে কসরসেন।  

* আল্লাহ তা‘আো বসেন: 

ه ُ إِنَّا ُ﴿  ]١: القدر[ ﴾ ١ ٱۡلقَۡدرُِ لَۡيلَةُِ فِي أَنَزۡلنََٰ

“আর অবশযই আমরা এ কুরআনসক োইোতুে কদসর নামযে 

কসরমে”। {েূরা আে-কাদর: ১} 

* আরও বসেন,  

 ]  ١٨٥: البقرُة[ ُ﴾ ٱۡلق ۡرَءانُ  فِيهُِ أ نِزلَُ ٱلَِّذيُ  َرَمَضانَُ َشۡهرُ  ﴿

‘রমযান এমন একমট মাে, যাসত কুরআন অবতীণথ হসয়সে।’ 

{েূরা আে-বাকারা, আয়াত: ১৮৫} 

এর দ্বারা মনধথামরত হসয় থগে থয, িমবত্র ক্বদসরর রাত 

রমযাসনর মসধযই রসয়সে। এমট েকে উম্মসতর মসধয মেে আর 

এ উম্মসতর জনয মকয়ামত িযথন্ত বহাে র্াকসব। কারণ,  

* এ বযািাসর ইমাম আহমাদ ও নাোঈ রহ. আবূ যর 

রামদয়াল্লাহু ‘আনহু থর্সক বণথনা কসরন, মতমন রােূেুল্লাহ 



 

 

োল্লাল্লাহু ‘আোইমহ ওয়াোল্লামসক মজজ্ঞাো কসরন, থহ 

আল্লাহর রােূে! আমাসক ক্বদসরর রত েম্পসকথ েংবাদ মদন 

তা মক রমযাসন না অনয থকাসনা মাসে? উত্তসর রােূেুল্লাহ 

োল্লাল্লাহু ‘আোইমহ ওয়াোল্লাম বেসেন, তা রমযাসনই 

রসয়সে। এরির আবূ যর আবার প্রশ্ন করসেন, তা মক নবী 

োল্লাল্লাহু ‘আোইমহ ওয়াোল্লাম যত মদন জীমবত ততমদন 

অবমশষ্ট র্াকসব, নামক রােূেুল্লাহ োল্লাল্লাহু আোইমহ 

ওয়াোল্লাসমর ইসন্তকাসের ির মকয়ামত িযথন্ত অবমশষ্ট 

র্াকসব? উত্তসর মতমন বেসেন, মকয়ামত িযথন্ত অবমশষ্ট 

র্াকসব।”251... আে-হাদীে।  

মকন্তু এ রাসতর এ মহান মযথাদা ও বৃহৎ িুরস্কার এ উম্মসতর 

জনযই মনমদথষ্ট। থযমন এ উম্মতসক জুম‘আর ফযীেত ও এ 

জাতীয় অনযানয ফযীেত দ্বারা মবসশমেত করা হসয়সে। েুতরাং 

আল্লাহর জনযই যাবতীয় প্রশংো। 

• আর ক্বদসরর রাত অবশযই রমযাসনর থশে দশ রাসত 
রসয়সে। কারণ,  

* রােূেুল্লাহ োল্লাল্লাহু আোইমহ ওয়াোল্লাম বসেসেন: 

 

 মুসনাসদ আহমাদ ৫/১৭১; নাসাঈ, িুহফািুি আশরাফ অনুসাসর ৯/১৮৩; মুস্তাদরাসক হাসকম 

১/৪৩৭। িসব এর সনদ দুববি।  



 

 

ُا» و   َرَمَضاَنُ« ِمنُ  اْلََواِخرُِ العَش رُِ فُِي القَد رُِ لَي لَةَُ تََحرَّ

‘সতামরা রমযাসনর থশে দশসক োইোতুে ক্বদর অসন্বেণ 

কসরা।’252 

• আর তা থজাড় রামত্রগুসোর থচসয় থবসজাড় রামত্রগুসোর 
মসধয হওয়ার েম্ভাবনা থবমশ।  

* থকননা রােূেুল্লাহ োল্লাল্লাহু আোইমহ ওয়াোল্লাম বসেন: 

ُا» و   َرَمَضاَنُ« ِمنُ  اْلََواِخرُِ العَش رُِ ِمنَُ الِوت ِر، فُِي القَد رُِ لَي لَةَُ تََحرَّ

‘সতামরা রমযাসনর থশে দশসকর থবসজাড় রাসত েইোতুে 

ক্বদর অসম্বেণ কসরা।’253 

• আর োইোতুে ক্বদর রমযাসনর থশে োত মদসনর মধয 
হওয়ার েম্ভাবনাই থবমশ। থকননা, 

* ইবন ‘উমার রামদয়াল্লাহু আনহুমার হাদীসে এসেসে,  

َحابُِ ِمنُ  ِرَجاًَلُ أَنَُّ» ُِ أَص  وُا َوَسلََّمُ، َعلَي هُِ للا ُ َصلَُّى النَّبِي   لَي لَةَُ أ ر 
ُِ َرس ولُ  فَقَالَُ اْلََواِخِر، السَّب عُِ فُِي الَمنَامُِ فِي لقَد رُِا  َعلَي هُِ للا ُ َصلَّى ّللاَّ

يَاك مُ  أََرى»: َوَسلَّمَُ ؤ   َكانَُ فََمنُ  اْلََواِخِر، السَّب عُِ فِي تََواَطأَتُ  قَدُ  ر 
يَهُا تََحر ِ َها م   اْلََواِخِرُ« السَّب عُِ فُِي فَل يَتََحرَّ

 

 বুখারী: ২০২০; মুসলিম: ১১৬৯।  

 বুখারী: ২০১৭।  



 

 

‘রােূেুল্লাহ োল্লাল্লাহু ‘আোইমহ ওয়াোল্লাসমর যুসগ কমতিয় 

োহাবী রমযাসনর থশে োত মদসন োইোতুে ক্বদর স্বসপ্ন 

থদসখমেসেন। তখন রােূেুল্লাহ োল্লাল্লাহু ‘আোইমহ ওয়াোল্লাম 

বেসেন, আমম থদখসত িামি থয থতামাসদর েবার স্বপ্ন থশে 

োত মদসনর বযািাসর এসে একাত্মতা থঘােণা করসে। অতএব 

থতামাসদর মসধয থয বযমক্ত ক্বদসরর রাতসক মনমদথষ্ট করসত চায়, 

থে থযন থশে োত মদসনর মসধয তা মনধথারণ কসর।’254 

* অনুরূিভাসব েহীহ মুেমেসম এসেসে, রােুেুল্লাহ োল্লাল্লাহু 

‘আোইমহ ওয়াোল্লাম বসেন: 

ََواِخرُِ ال عَش رُِ فِي ال تَِمس وَها»  َضع فَُ فَإِنُ  - ال قَد رُِ لَي لَةَُ يَع نِي - اْل 
 ال بََواقِيُ« السَّب عُِ َعلَى ي غ لَبَنَُّ فَََلُ َعَجَز، أَوُ  أََحد ك مُ 

‘সতামরা রমযাসনর থশে দশ রাসত োইোতুে ক্বদর অসন্বেণ 

কর। যমদ থতামাসদর থকউ দুবথে র্াসক অর্বা অক্ষম হয়, 

তাহসে থে থযন থশে োত রাসত থেটা থখাাঁজসত অিারগ না 

হয়।’255 

 

 বুখারী: ২০১৫; মুসলিম: ১১৬৫।  

 মুসলিম: ১১৯৫।  



 

 

• আর থশে োতমদসনর থবসজাড় রাতগুসোর মসধয ২৭ তম 
রামত্রমটই োইোতুে ক্বদর হওয়ার েম্ভাবনা থবমশ। কারণ,  

* উবাই ইবন কা‘আব রামদয়াল্লাহু ‘আনহু বসেন,  

َهُا إِن ُِي َوللاِ،» لَم   َعلَي هُِ للا ُ َصلَّى للاُِ َرس ولُ  أََمَرنَا الَّتِي اللَّي لَة ُ َْلَع 
  َوِعش ِريَن« ب ع ُسَُ لَي لَة ُ ِهيَُ بِِقيَاِمَهاُ، َوَسلَّمَُ

আল্লাহর শির্! আমম অবশযই থে রাতমটসক জামন থয 

রাতমটসত মকয়াম করার (োোত মনসয় দাাঁড়াসনার) কর্া 

আমাসদরসক রােূেুল্লাহ োল্লাল্লাহু ‘আোইমহ ওয়াোল্লাম মনসদথশ 

মদসয়মেসেন, তা হসো, রমযাসনর ২৭ তম রাত।’256 

• তসব প্রমত বেসরই ক্বদসরর রাত ২৭ তামরসখ হসব তা 
মনধথামরত নয়; বরং থেমট স্থানচুযত হয়; থকাসনা বের ২৭, 
আবার থকাসনা বেসর ২৫ হসয় র্াসক। এসত একমাত্র 
আল্লাহর মহকমত ও ইিা মনমহত।  

এর প্রমাণ হসি, রােূেুল্লাহ োল্লাল্লাহু আোইমহ ওয়াোল্লাসমর 

কর্া। মতমন বসেসেন,  

 تَاِسعَةُ  فُِي القَد ِر، لَةَُلَيُ  َرَمَضانَُ ِمنُ  اْلََواِخرُِ العَش رُِ فِي التَِمس وَها»
 «تَب قَى َخاِمَسةُ  فِي تَب قَى، َسابِعَةُ  فُِي تَب قَى،

 

 মুসলিম: ৭৬২।  



 

 

“সতামরা এ রাতমটসক রমযাসনর থশে দশসক তাোশ কর; নয় 

রাত বাকী র্াকসত তাোশ কসরা, োত রাত বাকী র্াকসত 

তাোশ কসরা, িাাঁচ রাত বাকী র্াকসত তাোশ কসরা”।257  

ইমাম ইবন হাজার রহ. তার ফাতহুে বারীসত বসেন, “আমম 

প্রাধানয মদমি থয, এমট রমযাসনর থশে দশসকর থবসজাড় 

রামত্রগুসোসত রসয়সে এবং এমট স্থানান্তর হসয় র্াসক।”258  

আল্লাহ তা‘আো তাাঁর বান্দাসদর ওির অনুগ্রহস্বরূি এ রাতসক 

থগািন থরসখসেন। যাসত প্রসতক বান্দা এ রাত অসম্বেসণ থবমশ 

কসর আমে করসত িাসর। এ মমহমামম্বত রাসত োোত, মযমকর 

ও দু’আ কসর আল্লাহর দনকটয ও অমধক োওয়াব অজথন 

করসত িাসর। আল্লাহ তা‘আো এ রাত থগািন থরসখসেন 

বান্দাসক িরীক্ষা করার জনয থয, থক এ রাত অসম্বেসণ অমধক 

েসচষ্ট হয়, আর থক অেে ঘুমায়। থকননা থয বযমক্ত থকাসনা 

বস্তুর আকাঙ্খী হয় থে তা অজথসন অমধক থচষ্টা-োধনা চাোয় 

এবং তা অজথন করার জনয েবথশমক্ত বযয় কসর র্াসক। এ িসর্ 

তা োভ করসত ও েমঠক মমঞ্জসে মাকেূসদ থিৌঁেুসত যত কষ্টই 

থহাক না থকন থেটা তার কাসে থগৌণ মহসেসব িমরগমণত হয়। 

 

 বুখারী: ২০২১।  

 ফািহুি বারী: ৪/২৬৬।  



 

 

তসব কখসনা কখসনা আল্লাহ তা‘আো মকেু মকেু বান্দার জনয 

মকেু আোমত ও মচি মদসয় এ রাসতর জ্ঞানসক প্রকাশ কসর 

র্াসকন।  

* থে কারসণই একবার রােূেুল্লাহ োল্লাল্লাহু ‘আোইমহ 

ওয়াোল্লাম থে রাসতর আোমত মহসেসব থদসখমেসেন থয থে 

রামত্রর েকাে থবো িামন ও মামটর মসধয ফজসরর োোত 

আদায় করসেন। অতঃির থে রামত্রসত বৃমষ্ট বমেথত হসে থেমদন 

রােূেুল্লাহ োল্লাল্লাহু ‘আোইমহ ওয়াোল্লাম ফজসরর োোত 

বৃমষ্ট ও মামটর মাসে আদায় কসরন।259 

o েম্মামনত ভাই েকে! ক্বদসরর রাসত আল্লাহর রহমসতর 
দরজােমূহ খুসে থদয়া হয়। মপ্রয় বান্দাসদর আল্লাহ 
তা‘আোর দনকটয োসভর েুসযাগ কসর থদয়া হয়। আর 
বান্দা যা মকেু আল্লাহর কাসে চায় আল্লাহ তা শ্রবণ কসরন, 
বান্দার চামহদা ও প্রার্থনার উত্তর থদন ও েৎ কমথশীেসদর 
জনয মহা িুরস্কার মনধথারণ কসরন। থকননা ক্বদসরর রাত 
হাজার মাসের থচসয়ও উত্তম।  

o তাই আিনারা ক্বদসরর রাসতর মযথাদা োসভর অসন্বেসণ 
যর্াোধয থচষ্টা করুন। আর গামফেমত ও অেেতা থর্সক 

 

 বুখারী: ২০২৭; মুসলিম: ১১৬৭।  



 

 

োবধান থহান, কারণ এ ধরসনর গামফেমতসত ধ্বংে 
অমনবাযথ।  

গত হসয় থগসে িুসরা জীবন ভুসে ও থখো এবং ক্ষমতগ্রস্ততায় 

আমার জীবসনর থয েময়টুকু নষ্ট কসরমে তার জনয আফসোে 

জীবসনর থয েময়টুকু আমম নষ্ট কসরমে তাসত আমার থকাসনা 

ওযর থনই 

আমম প্রশংো ও শুকমরয়ার কতথবয থর্সক কত গাসফে হোম!! 

থযসহতু আল্লাহ আমাসদরসক একমট মাে মদসয়সেন, তা আবার 

এমন মাে 

থয মাসে দয়াময় েবসচসয় েবথসশ্রষ্ঠ মযমকর নামযে কসরসেন।  

এ মাসের োসর্ কী আর থকাসনা মাসের তুেনা চসে থযখাসন 

আসে োইোতুে কদর?  

কারণ, এ রামত্রর েংবাদ মদসয় বহু েহীহ হাদীে রসয়সে।  

গ্রহণসযাগয বণথনাকারীসদর থর্সক আমাসদর কাসে বমণথত হসয়সে 

থয তা থখাাঁজা হসব থবসজাড় রামত্রসত 



 

 

েুতরাং থে বযমক্তর জনয েুেংবাদ থয এটাসক এর থশে দশসক 

তাোশ কসর 

এসত নামযে হয় থফসরশতারা যাবতীয় নূর ও েৎকাম মনসয় 

আর এজনযই বো হসয়সে, শামন্ত আর শামন্ত যতক্ষণ না উমদত 

হসব ফজর।  

োবধান! এটাসক থগািন মূেধন মহসেসব জমা কসর রাখ, এটা 

থতা েসবথাত্তম মূেধন।  

কারণ, এসত রসয়সে বহু মানুে যারা জাহান্নাম থর্সক মুমক্ত 

িাসব অর্চ থে জাসন না। 260   

 

থহ আল্লাহ! আমাসদরসক তাসদর মসধয গণয করুন যারা এ 

মাসের েমতযকাসরর মেয়াম িােন কসরসে, োইোতুে ক্বদর 

োভ কসরসে, এবং এর মাধযসম বযািক োওয়াব ও প্রমতদান 

প্রাপ্ত হসয়সে।  

থহ আল্লাহ! আমাসদর অন্তভুথক্ত করুন তাসদর মসধয, যারা ভাসো 

কাসজ প্রমতসযামগতা কসর, েকে অনযায় ও গমহথত কাজ থর্সক 

 

 এ কলবিাগুসিা ইবসন রাজাসবর িািাসয়ফুি মা‘আলরসফ রসয়সে, পৃ. ৩৫১, ৩৫২।  



 

 

িোয়নকারী, জান্নাসতর েুউচ্চ প্রোদেমূসহ মনরািদ 

অবস্থানকারী, তাসদর োসর্ যাসদর ওির আিমন অনুগ্রহ 

কসরসেন ও গুনাসহর কাজ থর্সক থহফাযত কসরসেন। 

থহ আল্লাহ! আিমন আমাসদরসক আশ্রয় মদন ির্ভ্রষ্টকারী 

মফতনা থর্সক, বাাঁমচসয় রাখুন অেীেতা থর্সক যা প্রকাশ 

থিসয়সে এবং যা থগািন রসয়সে।   

থহ আল্লাহ! আিনার মনয়ামসতর শুকমরয়া আদায় করার এবং 

উত্তম ইবাদত করার তাওফীক মদন। আর আমাসদরসক 

আিনার আনুগতযশীে ও ওেীসদর কাতাসর শামমে করুন। 

আর দুমনয়া ও আমখরাসত আমাসদর কেযাণ দান করুন ও 

জাহান্নাসমর শামস্ত থর্সক রক্ষা করুন। আমাসদরসক, আমাসদর 

মিতা-মাতাসদরসক এবং েকে মুেমেমসক আিনার দয়ায় ক্ষমা 

করুন। থহ দয়াময়।  

আর আল্লাহ োোত ও োোম থিশ করুন আমাসদর নবী 

মুহাম্মাদ, তাাঁর িমরবার-িমরজন ও েকে োহাবীর উির।  

 

  



 

 

ত্রসয়ামবংশ আের 

জান্নাসতর বণথনা 

আল্লাহ আমাসদরসক তার অমধবােী করুন 

 

েকে প্রশংো ওই আল্লাহর জনয, মযমন প্রতযাশাকারীসক 

প্রতযাশার ওিসর থিৌঁোন এবং প্রার্থনাকারীসক প্রার্থনার থবমশ 

থদন। তাওবাকারীর ওির ক্ষমা ও গ্রহসণর দ্বারা অনুগ্রহকারী, 

েৃমষ্ট কসরসেন মানুে এবং দতরী কসরসেন একমট ঘর থেখাসন 

অবতরসণর জনয, আর দুমনয়াসক কসরসেন থেখাসন নামযে 

হওয়ার একমট িযথায়রূসি। যারা প্রকৃত ঘসরর মযথাদা েম্পসকথ 

অজ্ঞ তারা তাসদর থবাকামীমর কারসণ এ দুমনয়াসকই তাসদর 

মূে আবাে বামনসয় মনসয়সে, অতঃির তাসদরসক থেখান থর্সক 

তাসদর আশা-আকাঙ্ক্ষা িূরণ হওয়ার িূসবথই তাসদর ইিার 

মবরুসদ্ধ মনসয় যাওয়া হসয়সে। তারা থয েকে েম্পদ মকংবা 

েন্তান-েন্তুমত অজথন কসরমেে তা তাসদর থকাসনা কাসজ আসে 

মন, তাসদর েবাইসকই এসত িরামজত হসত হসয়সে; তুমম মক 

কাকসদরসক তাসদর ভিাংসশর উির কাাঁদসত থদখমন? মকন্তু 

যাসক আল্লাহ তাওফীক মদসয়সেন থে দুমনয়াসক েমঠকভাসব 



 

 

মচনসত থিসরসে, ফসে তার োমসন আজ্ঞাবহ হসয় িসড় 

র্াকসেও থে দুমনয়া দ্বারা প্রতামরত হয় মন, থে আল্লাহর ক্ষমা 

ও এমন জান্নাত োসভর জনয প্রমতসযামগতায় মেপ্ত হসয়সে যার 

প্রশস্ততা আেমান ও যমীনবযািী। যা শুধু তাসদর জনয দতরী 

করা হসয়সে যারা আল্লাহ ও তাাঁর রােূসের উির ঈমান 

এসনসে।  

আমম োক্ষয মদমি থয একমাত্র আল্লাহ োড়া থকাসনা ইোহ 

থনই, তাাঁর থকাসনা শরীক থনই, এমন োক্ষয থয োক্ষীদাতা থে 

োসক্ষযর দেীে-প্রমাণামদ ও মূেনীমত েম্পসকথ েমযক অবগত। 

আমম আরও োক্ষয মদমি থয মুহাম্মাদ তাাঁর বান্দা ও রােূে। 

আল্লাহ তাাঁর উির োোত থিশ করুন, যতমদন মৃদু বাতাে 

তার উত্তর, দমক্ষন থর্সক প্রবামহত হসব এবং থেটা োমসন ও 

মিেসন বসয় থযসত র্াকসব। আরও থিশ করুন আবু বকসরর 

উির মযমন েফর ও অবস্থান েবথাবস্থায় তাাঁর োর্ী মেসেন, 

অনুরূি ‘উমাসরর ওির, মযমন ইেোমসক এমন তসোয়ার মদসয় 

থহফাযত কসরমেসেন যার মসধয থকাসনা প্রকার খাাঁজ িড়ার ভয় 

মেে না, অনুরূিভাসব ‘উেমাসনর উির, মযমন তার উির 

আিমতত মবিসদ দধযথধারণকারী মেসেন, আর আেীর উির, 

মযমন তাাঁর উির কারও হামো হওয়ার আসগই মনসজর বীরসত্ব 



 

 

মেসেন েমু্মখগামী। অনুরূিভাসব রােূসের েকে িমরবার-

িমরজন, োহাবীগণ এবং যুগ যুগ ধসর তাসদর েুন্দর 

অনুোরীসদর উির। আর আল্লাহ তাসদর উির যর্াযর্ 

োোমও থপ্ররণ করুন।  

 

o মপ্রয় ভাইসয়রা! আিনার রসবর ক্ষমা ও জান্নাসতর মদসক 
অগ্রের থহান, যার প্রশস্ততা আেমান এবং জমমসনর েমান; 
যাসত এমন মনয়ামত রসয়সে, যা থকাসনা চকু্ষ থকাসনা মদন 
থদসখ মন, থকাসনা কান শুসন মন এবং থকাসনা অন্তর কল্পনাও 
কসর মন, এমন জান্নাসতর প্রমত দ্রুত এমগসয় চেুন।  

* আল্লাহ তা‘আো বসেন: 

ثَلُ  ﴿ ِعدَُ ٱلَّتُِي ٱۡلَجنَّةُِ ۞مَّ تَّق وَنُ  و  ر ُ  تَۡحتَِها ِمُن تَۡجِرُي ٱۡلم   أ ك ل َهُا ٱْۡلَۡنَهَٰ
 ]  ٣٥: الرعُد[ ﴾َوِظلَُّهاُ  دَا ئِمُ 

‘মুত্তাকীসদর থয জান্নাসতর প্রমতশ্রুমত থদয়া হসয়সে, থেমটর 

দৃষ্টান্ত এরূি, তার তেসদসশ নদীেমূহ প্রবামহত। তার 

খাদযোমগ্রী ও তার োয়া োবথক্ষমণক।’ {েূরা আর-রা‘দ, 

আয়াত: ৩৫} 

* আল্লাহ তা‘আো আরও বসেন: 



 

 

ثَلُ  ﴿ ِعدَُ ٱلَّتِي ٱۡلَجنَّةُِ مَّ تَّق وَنُ  و  ر ُ فِيَها ُ ٱۡلم  ن أَۡنَهَٰ ا ءُ  م ِ  َءاِسنُ  َغۡيرُِ مَّ
ر ُ ُن َوأَۡنَهَٰ ه ۥُ يَتَغَيَّۡرُ لَّمُۡ بَنُ لَُّ م ِ ر ُ َطۡعم  نُۡ َوأَۡنَهَٰ ُ م ِ ِربِينَُ لَّذَّةُ  َخۡمر 

ر ُ ل ِلشََّٰ  َوأَۡنَهَٰ
نُۡ ىُ  لُ َعسَُ م ِ َصف ٗ مُۡ مُّ تُِ ك ل ُِ ِمُن فِيَها َولَه  ُن َوَمۡغِفَرةُ  ٱلثََّمَرَٰ ب ِِهۡمُ  م ِ  ﴾رَّ
 ]١٥: محمُد[

‘মুত্তাকীসদরসক থয জান্নাসতর ওয়াদা থদয়া হসয়সে তার দৃষ্টান্ত 

হে, তাসত রসয়সে মনমথে িামনর নহরেমূহ, দুসধর েনথাধারা, 

যার স্বাদ িমরবমতথত হয়মন, িানকারীসদর জনয েুস্বাদু েুরার 

নহরেমূহ এবং আসে িমরসশামধত মধুর েণথাধারা। তর্ায় 

তাসদর জনয র্াকসব েব ধরসনর ফেমূে আর তাসদর রসবর 

িক্ষ থর্সক ক্ষমা।” {েূরা মুহাম্মাদ, আয়াত: ১৫} 

* আল্লাহ তা‘আো আরও বসেন: 

رُِ﴿ تُِ َوَعِمل وا ُ َءاَمن وا ُ ٱلَِّذينَُ َوبَش ِ ِلَحَٰ تُ  لَه مُۡ أَنَُّ ٱلصََّٰ  ِمُن ِرُيتَجُۡ َجنََّٰ
ر ُ  تَۡحتَِهُا ِزق وا ُ ك لََّما ٱْۡلَۡنَهَٰ ۡزٗقُا ثََمَرةُ  ِمن ِمۡنَها ر  ذَا قَال وا ُ ر ِ ِزۡقنَُا ٱلَِّذي َهَٰ  ر 
بُِ بِهِۦ َوأ ت وا ُ قَۡبل ُ  ِمن تََشَٰ مُۡ ٗهاُ م  جُ  فِيَها ُ َولَه  ُ  أَۡزَوَٰ َرة  َطهَّ ِلد ونَُ فِيَها َوه مُۡ مُّ  َخَٰ
 ]  ٢٥: البقرة[ ﴾ ٢٥

‘(থহ রােূে!) আিমন তাসদর েুেংবাদ মদন, যারা ঈমান এসনসে 

ও েৎকমথ কসরসে। মনশ্চয়ই তাসদর জনয রসয়সে এমন জান্নাত, 

যা তেসদশ মদসয় নহরেমূহ প্রবামহত। যখন জান্নাতবােীসদর 

থকাসনা ফে-ফোমদ প্রদান করা হসব, কখন তারা বেসব, এ 

থতা ওই মরমযক যা আমাসদরসক ইসতািূসবথ থদয়া হসয়মেে এবং 



 

 

অনুরুি ফেও প্রদান কর হসয়মেে। আর তর্ায় তাসদর জনয 

রসয়সে িমবত্রতমা স্ত্রীগণ। আর তারা থেখাসন স্থায়ী হসব।’ 

{েূরা আে-বাকারাহ্ , আয়াত: ২৫} 

* আল্লাহ তা‘আো আরও বসেন: 

ل َها َعلَۡيِهمُۡ نِيَةًَُودَا ﴿  َعلَۡيِهُم َوي َطافُ  ١٤ تَۡذِليَٗلُ ق ط وف َهُا َوذ ل ِلَۡتُ ِظلََٰ
ُن انِيَةُ ُ بُِ ةُ  م ِ ةُ  ِمُن قََواِريَرا ُ ١٥ قََواِريَراُ  َكانَۡتُ َوأَۡكَوابُ  فِضَّ  فِضَّ

وَهُا َهُا َكانَُ َكۡأٗسُا فِيَهُا َوي ۡسقَۡونَُ ١٦ تَۡقِديٗرا قَدَّر   ١٧ َزنَجبِيًَلُ ِمَزاج 
ىَُٰ فِيَها َعۡيٗنا نُ  َعلَۡيِهمُۡ ۞َويَط وفُ  ١٨ َسۡلَسبِيَٗلُ ت َسمَّ َخلَّد ونَُ ِوۡلدََٰ  إِذَا مُّ
مَُۡرأَۡيتَُ مُۡ ه  نث وٗرُا ل ۡؤل ٗؤا َحِسۡبتَه  ۡلٗكا نَِعيٗما َرأَۡيتَُ ثَمَُّ َرأَۡيتَُ َوإِذَا ١٩ مَّ  َوم 
 ]  ٢٠  ،١٤: اَلنساُن[ ُ﴾ ٢٠ َكبِيًرا

‘তাসদর উির েমন্নমহত র্াকসব উদযাসনর োয়া এবং তার 

ফেমূসের থর্াকােমূহ তাসদর েমূ্পণথ আয়ত্তাধীন করা হসব। 

তাসদর চারিাসশ আবমতথত হসব থরৌিযিাত্র ও স্ফমটক স্বি 

িানিাত্র- রূিার নযায় শুভ্র স্ফমটক িাত্র; যার িমরমাি তারা 

মনধথারণ করসব। থেখাসন তাসদরসক িান করাসনা হসব িাত্রভরা 

আদা-মমমশ্রত েুরা, থেখানকার এক েণথা যার নাম হসব 

োেোবীে। আর তাসদর চারিাসশ প্রদমক্ষণ করসব 

মচরমকসশাসররা; তুমম তাসদরসক থদখসে মবমক্ষপ্ত মুক্তা মসন 

করসব। আর তুমম যখন থদখসব তুমম থেখাসন থদখসত িাসব 



 

 

স্বািন্দয ও মবরাট োম্রাজয।’ {েূরা আন-ইনোন, আয়াত: ১৪-

২০} 

* আল্লাহ তা‘আো আরও বসেন: 

ُ ١٠ َعاِليَةُ  َجنَّةُ  فُِي ﴿ ِغيَةُٗ فِيَهُا تَۡسَمعُ  َلَّ
 ١٢ َجاِريَةُ  َعۡينُ  فِيَهُا ١١ لََٰ

ۡرف وَعةُ  ر ُس رُ  فِيَها ۡوض وَعةُ  َوأَۡكَواب ُ ١٣ مَّ  َمۡصف وفَةُ  َونََماِرقُ  ١٤ مَّ
 ]  ١٦  ،١٠: الغاشية[ ُ﴾ ١٦ َمۡبث وثَة ُ َوَزَرابِيُُّ ١٥

‘তারা েুউচ্চ জান্নাসত অবস্থান কসব, আর তারা থেখাসন 

থকাসনা অনর্থক কর্া-বাতথা শুনসত িাসব না এবং তর্ায় তাসদর 

জনয র্াকসব প্রবাহমান েণথাধারা। তর্ায় রসয়সে েুউচ্চ 

িােংক, েদা প্রস্তুত িান-িাত্র, োমরবদ্ধ বামেশ ও উন্নত 

মানেম্পন্ন মবোনােমূহ।’ {েূরা আে-গামশয়া, আয়াত: ১০-১৬} 

আল্লাহ তা‘আো বসেন:  

 ٢٣ َحِرير ُ فِيَهُا َوِلبَاس ه مُۡ َول ۡؤل ٗؤاُ  ذََهبُ  ِمُن أََساِورَُ ِمنُۡ فِيَها َحلَّۡونَُي ُ﴿
 ]  ٢٣: الحج[ ﴾

‘জান্নাতীসদর স্বসণথর ও মমনমুক্তার অেঙ্কার িমরধান করাসনা 

হসব এবং থরশমী কািসড়র থিাশাক িমরধান করাসনা হসব।             

{েূরা আে-হজ, আয়াত: ২৩} 

* আল্লাহ আসরা বসেন: 



 

 

ِليَه مُۡ﴿ ُ ثِيَابُ  َعَٰ ۡضر ُ س ند س  ُ  خ  ا ُ َوإِۡستَۡبَرق  لُّو  ةُ  ِمُن أََساِورَُ َوح   فِضَّ
مُۡ ه   ]  ٢١: اَلنسان[ ُ﴾ ٢١ َطه وًرُا َشَراٗبا بُّه مُۡرَُ َوَسقَىَٰ

‘তাসদর উির র্াকসব েবুজ ও মমমহ থরশসমর থিাশাক এবং 

থমাটা থরশসমর থিাশাক, আর তাসদরসক িমরধান করাসনা হসব 

রূিার চুমড় এবং তাসদর রব তাসদরসক িান করাসবন িমবত্র 

িানীয়।’ {েূরা আে-ইনোন/আদ-দাহর, আয়াত: ২১} 

 

* আল্লাহ তা‘আো আরও বসেন: 

تَّكُِ﴿ ُ َرۡفَرفُ  َعلَىَُٰ ينَُُ ِم  ۡضر   ]  ٧٦: الرحمن[ ُ﴾ ٧٦ ِحَسانُ  َوَعۡبقَِري  ُ خ 

‘তারা েবুজ বামেসশ ও েুন্দর কারুকাযথ খমচত গামেচার উির 

থহোন থদয়া অবস্থায় র্াকসব।’ {েূরা আর-রহমান, আয়াত: 

৬৭} 

 

* আল্লাহ তা‘আো আরও বসেন: 

تَّكُِ﴿  ُ﴾١٣َزۡمَهِريٗرا َوََلُ َشۡمٗسُا فِيَها يََرۡونَُ ََلُ ِكُ ٱْۡلََرا ئُِ َعلَى فِيَهُا ينَُُ ِمُّ
 ]  ١٣: اَلنسان[



 

 

‘তারা থেখাসন েুউচ্চ আেসন থহোন মদসয় আেীন র্াকসব। 

তারা থেখাসন না থদখসব অমতশয় গরম, আর না অতযমধক 

শীত।’ {েূরা আে-ইনোন/আদ-দাহর, আয়াত: ১৩} 

 

* আল্লাহ তা‘আো আরও বসেন: 

تَِّقينَُ إِنَُّ﴿ تُ  فُِي ٥١ أَِمينُ  َمقَامُ  فِي ٱۡلم   ِمن يَۡلبَس ونَُ ٥٢ َوع ي ونُ  َجنََّٰ
ُ بِِلينَُ َوإِۡستَۡبَرقُ  س ند س  تَقََٰ ِلكَُ ٥٣ مُّ ه م َكذََٰ ۡجنََٰ ورُ  َوَزوَّ  ٥٤ ِعينُ  بِح 
ِكَهةُ  بِك ل ُِ فِيَهُا ونَُيَۡدعُ   ]  ٥٥  ،٥١: الدخان[ ﴾ ٥٥ َءاِمنِينَُ فََٰ

‘মনশ্চয় মুত্তাকীরা র্াকসব মনরািদ স্থাসন, বাগ-বামগচা ও 

েণথাধারার মসধয, তারা িমরধান করসব িাতো ও িুরু থরশমী 

বস্ত্র এবং বেসব মুসখামুখী হসয়। এরূিই ঘটসব, আর আমম 

তাসদরসক মবসয় থদব িাগর নয়না হূরসদর োসর্। থেখাসন 

তারা প্রশান্তমচসত্ত েকে প্রকাসরর ফেমূে আনসত বেসব।’ 

{েূরা আদ-দুখান, আয়াত: ৫১-৫৫} 

* আল্লাহ তা‘আো আরও বসেন: 

ل وا ُ﴿ ك مُۡ أَنت مُۡ ٱۡلَجنَّةَُ ٱۡدخ  ج  ونَُ َوأَۡزَوَٰ  بِِصَحافُ  َعلَۡيِهم ي َطافُ  ٧٠ ت ۡحبَر 
ن  فِيَهُا َوأَنت مُۡ ٱْۡلَۡعي ن ُ  َوتَلَذُُّ ٱْۡلَنف سُ  هُِتَۡشتَِهي َمُا َوفِيَهُا َوأَۡكَواب ُ  ذََهبُ  م ِ

ِلد ونَُ  ]  ٧٤  ،٧٠: الزخرف[ ﴾٧١ َخَٰ



 

 

‘সতামরা েস্ত্রীক োনসন্দ জান্নাসত প্রসবশ কর। স্বণথখমচত র্াো 

ও িানিাত্র মনসয় তাসদরসক প্রদমক্ষণ করা হসব, থেখাসন মন 

যা চায় আর যাসত থচাখ তৃপ্ত হয় তা-ই র্াকসব এবং থেখাসন 

থতামরা হসব স্থায়ী।’ {েূরা আয-যুখরুফ, আয়াত: ৭০-৭১} 

 

* আল্লাহ তা‘আো আরও বসেন:  

تُ  فِيِهنَُّ ﴿ ِصَرَٰ ُ يَۡطِمۡثه نَُّ لَمُۡ ٱلطَّۡرفُِ قََٰ ُِ ٥٦ َجا ن ُ  َوََلُ قَۡبلَه مُۡ إِنس   فَبِأَي 
بَانُِ َرب ِك َما َءاََل ءُِ  ُ﴾ ٥٨ َوٱۡلَمۡرَجانُ  ٱۡليَاق وتُ  َكأَنَّه نَُّ ٥٧ ت َكذ ِ

 ]  ٥٨  ،٥٦: نالرحم[

‘সেখাসন র্াকসব স্বামীর প্রমত দৃমষ্ট েীমমতকারী মমহোগণ, 

যাসদরসক ইতঃিূসবথ স্পশথ কসরমন থকান মানুে আর না থকান 

মজন। েুতরাং থতামাসদর রসবর থকান্ মন‘আমতসক থতামরা 

উভসয় অস্বীকার করসব? তারা থযন িদ্মরাগ ও প্রবাে। {েূরা 

আর-রহমান, আয়াত: ৫৬-৫৭} 

* আল্লাহ তা‘আো আরও বসেন: 

تُ  فِيِهنَُّ ﴿ ُِ ٧٠ ِحَسانُ  َخۡيَرَٰ بَانُِ َرب ِك َما َءاََل ءُِ فَبِأَي  ور ُ ٧١ ت َكذ ِ  ح 
وَرَُٰ ۡقص   ]  ٧٢  ُ،٧٠: الرحمن[ ﴾ ٧٢ ٱۡلِخيَامُِ فِي ت ُمَّ



 

 

‘সেই জান্নাতেমূসহ র্াকসব উত্তম চমরত্রবতী অমনন্দয 

েুন্দরীগণ। েুতরাং থতামাসদর রসবর থকান্ মনআমতসক 

থতামরা উভসয় অস্বীকার করসব? তারা হূর, তাাঁবুসত র্াকসব 

েুরমক্ষতা।’ {েূরা আর-রহমান, আয়াত: ৭০-৭২}  

  

* আল্লাহ তা‘আো আরও বসেন: 

ُ تَۡعلَمُ  فَََلُ ﴿ ا ُ نَۡفس  ُم أ ۡخِفيَُ مَّ ُن لَه  ةُِ م ِ  يَۡعَمل ونَُ َكان وا ُ بَِمُا َجَزا َءُ  أَۡعي نُ  ق رَّ
 ]  ١٧: السجدة[ ﴾ ١٧

‘সকউ জাসন না তাসদর জনয নয়ন প্রীমতকর কী মনয়ামত 

েুমকসয় রাখা হসয়সে, তাসদর কৃতকসমথর িুরস্কারস্বরূি।’ {েূরা 

আে-মেজদা, আয়াত: ১৭} 

* আল্লাহ তা‘আো আরও বসেন: 

ۡسنَىَُٰ أَۡحَسن وا ُ ۞ل ِلَِّذينَُ ﴿ ُ  ٱۡلح  مُۡ يَۡرَهقُ  َوََلُ َوِزيَادَة  وَهه  ج  َوََلُ و  ُ قَتَر 
 ِذلَّة  

ئِكَُ
لََٰ  بُ  أ و  ِلد ونَُ فِيَها ه مُۡ ِةُ ٱۡلَجنَُّ أَۡصَحَٰ  ]  ٢٦: يونس[ ﴾ ٢٦ َخَٰ

‘যারা েৎকমথ কসরসে, তাসদর জনয রসয়সে হুেনা তর্া েুন্দর 

প্রমতদান এবং তা আসরা বাড়মত মকেু। আর তাসদর 

মুখমণ্ডেসক আবৃত করসব না মমেনতা মকংবা অিমান। তারাই 



 

 

জান্নাসতর অমধকারী, থেখায় অনন্তকাে বেবাে করসত 

র্াকসব।’ {েূরা ইউনুে, আয়াত: ২৬} 

এ আয়াসত বমণথত ‘হুেনা’ বা েুন্দর হসো জান্নাত; থকননা 

জান্নাসতর থচসয় েুন্দর আর থকাসনা আবাে থনই। আর আয়াসত 

বমণথত আসরা বাড়মত মকেু হসি আল্লাহ তা‘আোর দশথন। 

আল্লাহ তা‘আো স্বীয় করুণা ও দয়ায় আমাসদর তা দান 

করুন। 

তাোড়া জান্নাসতর গুণাগুণ, মনয়ামতরামজ, েন্তুমষ্ট ও 

আনন্দদায়ক মবেসয়র বণথনায় কুরআনুে কারীসমর বহু আয়াত 

রসয়সে।  

 

o হাদীসে জান্নাসতর মববরণ:  
রােূেুল্লাহ োল্লাল্লাহু ‘আোইমহ ওয়াোল্লাম জান্নাত েম্পসকথ 

থযেব মববরণ মদসয়সেন, নমুনা স্বরূি তার মকেু মনসে উসল্লখ 

করা হসো:   

* আবূ হুরায়রা রামদয়াল্লাহু ‘আনহু হসত বমণথত, মতমন বসেন, 

ِ، َرس ولَُ يَا: ق ل نَا» ث نَا ّللاَّ َها؟ َما ال َجنَِّة، َعنُِ َحد ِ  ذََهبُ  بِنَة ُلَُ»: قَالَُ بِنَاؤ 
، َولَبِنَة ُ ة  ، ال ِمس كُ  َوِمََلط َها فِضَّ َذ فَر  َها اْل  بَاؤ  ل ؤُ  َوَحص  ُ، اللُّؤ   َوال يَاق وت 



 

 

ُ، َوت َراب َها فََران  ع  ، َوََلُ يَن عَمُ  ل َهايَد خُ  َمنُ  الزَّ ل د ُ يَب أَس  ُ، َوََلُ َويَخ   يَم وت 
 َشبَاب ه ُ« يَف نَى َوََلُ ثِيَاب ه ُ تَب لَُى ََلُ

‘আমরা বেোম, থহ আল্লাহর রােূে! আমাসদর জান্নাত েম্পসকথ 

বণথনা করুন, তা মকসের দতমর? উত্তসর রােূে োল্লাল্লাহু 

‘আোইমহ ওয়াোল্লাম বেসেন, স্বণথ ও থরৌসিযর ইসটর দতমর, 

তার গাাঁরু্নী হসব মমশক আম্বসরর। তার নুমড় বা কংকর হসব 

মমনমুক্তা ও ইয়াকুত িার্সরর। আর তার মামট যা‘ফরাসনর। 

থয তাসত প্রসবশ করসব থে (অসশে) মনয়ামতপ্রাপ্ত হসব। মনরাশ 

হসব না, বা অভাব থবাধ করসব না, থে তর্ায় মচরস্থায়ী হসব; 

মৃতুযবরণ করসব না। তার  থিাশাক (কখনও) িুরাতন হসব 

না। তার থযৌবন থশে হসব না।’261  

* েহীহ মুেমেসম এসেসে, োহাবী উৎবাহ ইবন গাযওয়ান 

একমদন ভােণ মদসত মগসয় আল্লাহর প্রশংো ও তার স্তুমত 

প্রকাশ কসর বেসেন,  

ا مُ  آذَنَتُ  قَدُ  الدُّن يَُا فَإِنَُّ» بَع د ُ، أَمَّ  ِمن َهُا يَب قَُ َولَمُ  َحذَّاَء، َوَولَّتُ  بَِصر 
ُإُِ بَابَة ُ َلَّ بَابَةُِ ص  نَاِء، َكص  ِ ن تَِقل ونَُ َوإِنَّك مُ  َصاِحب َهاُ، يَتََصابَُّهُا اْل   ِمن َهُا م 
ُ، َمُا بَِخي رُِ فَان تَِقل وا لََها، َزَوالَُ ََلُ دَارُ  ىإِلَُ َرتِك م   ذ ِكرَُ قَدُ  فَإِنَّه ُ بَِحض 
وُِ َجَهنََّم، َشفَةُِ ِمنُ  ي ل قَى ال َحَجرَُ أَنَُّ لَنَا  ََلُ َعاًما، َسب ِعينَُ فِيَها ُيفَيَه 

، َوَوللاُِ قَع ًرا، لََهُا ي د ِركُ  َلَنَّ ُ؟ لَت م   بَي نَُ َمُا أَنَُّ لَنَُا ذ ِكرَُ َولَقَدُ  أَفَعَِجب ت م 

 

 আহমাদ: ২/৩০৫, ৪৪৫; লিরলমযী: ২৫২৬।  



 

 

َراَعي نُِ بَِعينَُ َمِسيَرة ُ ال َجنَّةُِ َمَصاِريعُِ ِمنُ  ِمص   َعلَي َهُا َولَيَأ تِيَنَُّ َسنَةًُ، أَر 
مُ  َحامُِ نَُمُِ َكِظيظ ُ َوه وَُ يَو    « الز ِ

‘অতঃির, দুমনয়া তার েমামপ্তর এবং িশ্চাদািোরসণর থঘােণা 

মদসি। দুমনয়ার মকেুই বাকী র্াকসব না, একমাত্র ততটুকু যা 

িাসত্রর মনসচ অবমশষ্ট র্াসক; যা িাসত্রর মামেক গ্রহণ কসর 

র্াসক। মনশ্চয়ই থতামরা এমন এক বাড়ীর মদসক অগ্রের হসিা 

যা থশে হওয়ার নয়। অতএব থতামরা উত্তম আমেেহ 

থেমদসক স্থানান্তমরত হও। আর আমাসদর কাসে বণথনা করা 

হসয়সে থয, জান্নাসতর দরজার দুই কিাসটর মধযকার বযবধান 

চমল্লশ বেসরর রাস্তার েমিমরমাণ। অর্চ এমন একমদন 

আেসব থযমদন থেখাসনও প্রচণ্ড ভীড় র্াকসব।’262 

* অনয হাদীসে রসয়সে, োহে ইবন ো‘দ রামদয়াল্লাহু ‘আনহু 

হসত বমণথত, নবী োল্লাল্লাহু আোইমহ ওয়াোল্লাম বসেসেন, 

ُى بُ بَا فِيَها أَب َواب ، ثََمانِيَة ُ الَجنَّةُِ فِي» يَّاَن، ي َسمَّ ل ه ُ َلَُ الرَّ  إَِلَُّ يَد خ 
وَنُ« ائِم   الصَّ

 

 মুসলিম: ২৯৬৭।  



 

 

‘জান্নাসতর আটমট দরজা আসে, তন্মসধয একমট দরজার নাম 

রাইয়যান। এ দরজা মদসয় মেয়াম িােনকারী োড়া অনয থকউ 

প্রসবশ করসব না।’263 

* হাদীসে আরও রসয়সে: 

، ب نُِ أ َساَمةَُ َعنُ  مُ  ذَاتَُ َوَسلَّمَُ َعلَي هُِ ّللاَّ ُ ُىَصلَُّ النَّبِيُُّ قَالَُ: قَالَُ َزي د   يَو 

َحابِهُِ رُ  َهلُ  أَََلُ»:  ِْلَص  َشم ِ  ِهَي، لََها َخَطرَُ ََلُ ال َجنَّةَُ فَإِنَُّ ِلل َجنَِّة، م 
، َوَري َحانَة ُ يَتََل َْل ُ، ن ورُ  بَةُِال َكعُ  َوَرب ُِ تَزُّ رُ  تَه  َشيَّد ، َوقَص  رُ  م   َونَه 
طَِّرد ، َجة ُ نَِضيَجة ، ثِيَرة ُكَُ َوفَاِكَهة ُ م  نَاءُ  َوَزو  لَلُ  َجِميلَة ُ، َحس   َكثِيَرة ُ َوح 

َرة ُ َحب َرة ُ فِي أَبَدًا َمقَامُ  فِي : قَال وُا «،بَِهيَّةُ  َسِليَمةُ  َعاِليَةُ  دَارُ  فِي َونَض 

نُ  ونَُ نَح  ر  َشم ِ ِ، َرس ولَُ يَا لََها ال م   ّللاَّ ُ« َشاءَُ إِنُ : ق ول وا»: قَالَُ ّللاَّ

‘উোমা ইবন যাসয়দ হসত বমণথত, মতমন বসেন, রােূেুল্লাহ 

োল্লাল্লাহু ‘আোইমহ ওয়াোল্লাম বসেসেন, োবধান! জান্নাসত 

যাওয়ার ঐকামন্তক আগ্রহ ও প্রসচষ্টাকারী থকউ আসে কী? 

থকননা জান্নাত এমন এক বস্তু যার অবস্থা েম্পসকথ কল্পনাও 

উমদত হয় না।  কা‘বার রসবর কেম! তা হসি, উজ্জ্বে 

আসোসক উদ্ভামেত, চকচককারী, েুগমন্ধ েুবাতাে, েুরময 

অট্রামেকা, প্রবাহমান নদী, িাকা বা েুস্বাদু ফে, অমনন্দয েুন্দরী 

স্ত্রী এবং বাহারী থিাশাক, তা হসব শামন্তর মচরস্থায়ী নীড়। 
 

 বুখারী: ১৮৯৬; মুসলিম: ১১৫২।  



 

 

মনরািদ বােস্থান, ফে-মূে, মচরেবুজ, থনয়ামতিূণথ ও েুউচ্চ 

েুদৃশয মহল্লা। োহাবাগণ আরজ করসেন, ইয়া রােূোল্লাহ! 

আমরা থতা ওই জান্নাসতর প্রমত প্রচণ্ড আকাঙ্ক্ষী ও এর জনয 

প্রসচষ্টাকারী। রােূেুল্লাহ োল্লাল্লাহু ‘আোইমহ োল্লাম বেসেন, 

থতামরা বে ইন-শাআল্লাহ। অতঃির উিমস্থত থোসকরা 

বেসেন, ইন-শাআল্লাহ।’264 

* অনুরূিভাসব আবু ো‘ঈদ আে-খুদরী রামদয়াল্লাহু আনহু 

বমণথত হসয়সে, রােূেুল্লাহ োল্লাল্লাহু আোইমহ ওয়াোল্লাম 

বসেন, 

تََمع وا ال عَالَِمينَُ أَنَُّ لَوُ  دََرَجةُ  ِمائَةَُ ال َجنَّةُِ فُِى إِنَُّ» دَاهُ  فِى اج   نَُّإِح 
»ُ  .لََوِسعَت ه م 

‘মনশ্চয় জান্নাসতর একশ স্তর রসয়সে, যমদ িৃমর্বীর েকে 

অমধবােী তার একমট স্তসর একমত্রত হয়, তবুও তার মবসৃ্তমত 

অকু্ষু্ণ্ন র্াকসব।’265 

 

 ইবন মাজাহ: ৪৩৩২ ইবন লহব্বান: ৭৩৮১। িসব এর সনদ দুববি।  

 আহমাদ ৩/২৯; লিরলমযী: ২৫৩২; িসব সনদ দুববি।  



 

 

অনয এক হাদীসে ‘আবূ হুরায়রা রামদয়াল্লাহু ‘আনহু হসত 

বমণথত, মতমন বসেন; রােূেুল্লাহ োল্লাল্লাহু ‘আোইমহ ওয়াোল্লাম 

বসেসেন, 

، ِمائَةَُ الَجنَّةُِ فِي إِنَُّ» َجاِهِدينَُ ّللاَّ ُ أََعدََّها دََرَجة  ُِ َسبِيلُِ فِي ِلل م   َمُا ،ّللاَّ
ِض، السََّماءُِ بَي نَُ َكَمُا الدََّرَجتَي نُِ بَي نَُ َ، َسأَل ت مُ  فَإِذَُا َواْلَر  أَل وه ُ ّللاَّ  فَاس 

َس، دَو  َسط ُ فَإِنَّه ُ الِفر  لَىَوأَُ الَجنَّةُِ أَو  قَه ُ - أ َراه ُ - الَجنَّةُِ ع  شُ  فَو   َعر 
َمِن، ح  رُ  َوِمن ه ُ الرَّ  الَجنَِّةُ« أَن َهارُ  تَفَجَّ

‘মনশ্চয়ই জান্নাসতর একশতমট স্তর রসয়সে। আল্লাহ তার রাস্তায় 

মজহাদকারীসদর জনয তা দতমর কসরসেন। প্রমত দু’ স্তসরর মসধয 

আেমান ও জমমসনর বযবধান রসয়সে। েুতরাং থতামরা যখন 

আল্লাহর কাসে জান্নাত প্রার্থনা করসব, তখন জান্নাতুে 

মফরদাউে প্রার্থনা করসব। কারণ তা জান্নাসতর মােখাসন 

অবমস্থত এবং েসবথাচ্চ জান্নাত, থেখান থর্সকই জান্নাসতর 

নদীেমূহ প্রবমহত হয়, এর ওিরই আল্লাহর আরশ 

অবমস্থত।’266 

* অনয হাদীসে আবূ োঈদ খুদরী রামদয়াল্লাহু ‘আনহু থর্সক 

বমণথত, নবী োল্লাল্লাহু আোইমহ ওয়াোল্লাম বসেসেন, 

 

 বুখারী: ২৭৯০, ৭৪২৩।  



 

 

نَُ الَجنَّةُِ أَه لَُ إِنَُّ» ، ِمنُ  َرفُِالغ ُ أَه لَُ يَتََراَءو  قِِهم  نَُ َكَما فَو   يَتََراَءو 
َكبَُ يَُّ الَكو   ِلتَفَاض لُِ الَمغ ِرِب، أَوُِ الَمش ِرقُِ ِمنَُ اْل ف ِق، فُِي الغَابِرَُ الدُّر ِ

ُِ َرس ولَُ يَا ال واقَُ بَي نَه م « َما ُ، يَب ل غ َها َلَُ اْلَن بِيَاءُِ َمنَاِزلُ  تِل كَُ ّللاَّ ه م   َغي ر 
ُِ آَمن وُا ِرَجالُ  بِيَِدِه، نَف ِسُي ِذيَوالَُّ بَلَُى»: قَالَُ َسِليَنُ« َوَصدَّق وُا بِاللَّ ر   الم 

‘জান্নাতবােীরা িরস্পর িরস্পরসক কসক্ষ অবস্থানরত উিসরর 

মদসক থদখসত িাসব, থযমন- থতামরা দূর আকাসশর প্রান্তসদসশ 

িূবথ বা িমশ্চসম থমামতর নযায় উজ্জ্বে তারকারাজী থদসখ র্াসকা। 

আর এটা হসব তাসদর িরস্পসরর মযথাদার মভমত্তসত। 

োহাবীগণ বসেন, ইয়া রােূোল্লাহ ওই স্থান মক নবীসদর? 

তর্ায় তাাঁরা োড়া আর থকউ মক থিৌঁেসত িারসব না? 

রােূেুল্লাহ োল্লাল্লাহু ‘আোইমহ ওয়াোল্লাম বসেন, হযাাঁ, ওই 

েত্তার কেম যার হাসত আমার জীবন! তারা হসি এমন থোক 

যারা আল্লাহর উির ঈমান এসনসে এবং রােূেসদর যর্াযর্ 

েতয বসে মবশ্বাে কসরসে।’267 

 

 

 বুখারী: ৩২৫৬; মুসলিম: ২৮৩১।  



 

 

* অনুরূিভাসব আবূ মাসেক আশ‘আরী রামদয়াল্লাহু ‘আনহু 

থর্সক বমণথত হাদীসে রসয়সে, রােূেুল্লাহ োল্লাল্লাহু আোইমহ 

ওয়াোল্লাম বসেন:    

َها ي َرى غ َرفًُا ال َجنَّةُِ فِي إِنَُّ »  ِمنُ  َوبَاِطن َها بَاِطنَِها، ِمنُ  َظاِهر 
َها« لُ  فَقَالَُ ، َظاِهر  ُِ َرس ولَُ يَُا: َرج  َن بِيَاِء، َمنَاِزلُ  تِل كَُ ّللاَّ  فَقَالَُ اْل 

ُِ َرس ولُ   الطَّعَاَم، أَط عَمَُ ِلَمنُ  ّللاَّ ُ َهاأََعدَُّ»: َوَسلَّمَُ َعلَي هُِ للا ُ َصلَّى ّللاَّ

يَاَم، َوأَدَامَُ السَََّلَمُ، َوأَف َشى  .  نِيَام ُ« َوالنَّاسُ  ُ،بِاللَّي لُِ َوَصلَّى الص ِ

‘মনশ্চয়ই জান্নাসতর মাসে অসনকগুসো কামরা র্াকসব। যার 

থভতর থর্সক বাইসর এবং বাইসর থর্সক থভতসর থদখা যাসব। 

আল্লাহ তা দতমর কসরসেন ওই েকে বযমক্তর জনয, যারা 

মানুেসক খাদয থদয়, মেয়াম িােন কসর এবং মানুে যখন 

ঘুমায়, তখন তারা োোসত মি র্াসক।’268 

* অনয হাদীসে আবূ মুো রামদয়াল্লাহু ‘আনহু থর্সক বমণথত, 

মতমন বসেন, রােূেুল্লাহ োল্লাল্লাহু আোইমহ ওয়াোল্লাম 

বসেসেন:  

 

 মুসনাসদ আহমাদ ৫/৩৪৩; ইবন আবী শাইবাহ্: ৩৩৯৭২; সহীহ ইবন লহব্বান: ৫০৯।  



 

 

ِمنُِ إِنَُّ» ؤ  ل َؤة ُ ِمنُ  لََخي َمةًُ ال َجنَّةُِ فِي ِلل م  ، َواِحدَة ُ ل ؤ  فَة  َجوَّ  ط ول َهُا م 
ِمنُِ ِميًَل، ِستُّونَُ ؤ  ل ُو فِيَها ِلل م  ِمنُ  َعلَي ِهمُِ يَط وفُ  َن،أَه  ؤ   يََرُى فَََلُ ال م 
مُ  ه   بَع ًضاُ« بَع ض 

‘মনশ্চয়ই মুমমনসদর জনয জান্নাসত একমট েুরমক্ষত থমামতর তাবু 

র্াকসব। আেমাসনর মদসক তার দদঘথয হসব োট মমঞ্জে। আর 

মুমমনসদর জনয থেখাসন এমন িমরবারেমূহ র্াকসব, মুমমন থে 

তাাঁবুগুসোর চারিাসশ থঘারাসফরা করসব অর্চ তাসদর থকউ 

কাউসক থদখসত িাসব না।’269 

* অনুরূিভাসব আবূ হুরায়রা রামদয়াল্লাহু ‘আনহু থর্সক বমণথত 

হাদীসে রসয়সে, মতমন বসেন, নবী োল্লাল্লাহু আোইমহ 

ওয়াোল্লাম বসেসেন,  

لَُ إِنَُّ» َرة ُ أَوَّ م  ل ونَُ ز   مَُّث ُ البَد ِر، لَي لَةَُ القََمرُِ ص وَرةُِ َعلَى الَجنَّةَُ يَد خ 
مُ  الَِّذينَُ َكبُ  أََشد ُِ َعلَى يَل ونَه  ي  ُ َكو   يَب ول ونَُ َلَُ إَِضاَءةً، السََّماءُِ فُِي د ر ِ
ط وَن، َوَلَُ تَخُِ َوَلَُ يَت ِفل ونَُ َوَلَُ يَتَغَوَّ مُ  ط وَن،يَم  َشاط ه  ، أَم   الذََّهب 

مُ  ه  ُ، َوَرش ح  ه مُ  الِمس ك  ة ُ َوَمَجاِمر  ، اْلَل وَّ وج  يبُِا ع ود ُ اْلَن ج   لط ِ
مُ  ه  َواج  ورُ  َوأَز  ، الح  لُ  َخل قُِ َعلَى الِعين  ، َرج   أَبِيِهمُ  ص وَرةُِ َعلَى َواِحد 

 السََّماِءُ« فِي ِذَراًعُا ِستُّونَُ آدََم،

‘েবথপ্রর্ম থয দে জান্নাসত প্রসবশ করসব, তাসদর থচহারা হসব 

িুমণথমার চাাঁসদর নযায়। তারির থয দেমট প্রসবশ করসব তারা 

 

 বুখারী: ৩২৪৩, ৪৮৭৮; মুসলিম: ২৮৩৮।  



 

 

হসব আকাসশর েবসচসয় আসোমকত তারকার থচসয় উজ্জ্বে। 

যারা জান্নাসত যাসব তারা থিশাব করসব না, িায়খানা করসব 

না, রু্তু আেসব না, কফ-সেোও আেসব না। তাসদর মচরুনী 

হসব স্বসণথর, ঘাম হসব থমশসকর নযায় েুগমন্ধযুক্ত। তাসদর 

েুগমন্ধ কাঠ হসব মুেযবান আোঞু্জজ (েুগমন্ধযুক্ত কাঠ) েকসের 

গঠন হসব আমদ মিতা আদম ‘আোইমহে োোসমর নযায় েম্বায় 

ঘাট হাত েম্বা।’270  

অনয বণথনায় আসে,  

تَِلَفَُ َلَُ » مُ  اخ  مُ  تَبَاغ َض، َوَلَُ بَي نَه  ونَُ ِحد ،َوا قَل بُ  ق ل وب ه  َُ ي َسب ِح   ّللاَّ
َرةًُ  َوَعِشيًّاُ« ب ك 

‘তাসদর মসধয থকাসনা মতবনকয র্াকসব না। তারা িরস্পর 

মহংো করসব না, তারা েকসে এক আত্মা েদৃশ হসব এবং 

েকাে-েন্ধযায় আল্লাহর প্রশংো করসব।’271 

অনয বণথনায় এসেসে,  

مُ » ه  َواج  ورُ  َوأَز  ُ« الح   الِعين 

 

 বুখারী; ৩৩২৭; মুসলিম: ২৮৩৪।  

 বুখারী: ৩২৪৫; মুসলিম: ২৮৩৪।   



 

 

“আর তাসদর স্ত্রীগণ হসবন িাগর নয়না হূরীগণ”272।  

 

* অনয হাদীসে রসয়সে, জাসবর রামদয়াল্লাহু ‘আনহু থর্সক 

বমণথত, রােূেুল্লাহ োল্লাল্লাহু আোইমহ ওয়াোল্লাম বসেসেন, 

َرب وَن، فِيَهُا يَأ ك ل ونَُ ال َجنَّةُِ أَه لَُ إِنَُّ»  َوََلُ يَب ول ونَُ َوََلُ يَت ف ل ونَُ َوََلُ َويَش 
ط ونَُ تَِخط وَنُ« َوََلُ يَتَغَوَّ َشاءُ »: قَالَُ الطَّعَاِم؟ بَالُ  فََما: قَال وا يَم   ج 
حُ  ونَُ ال ِمس ِك، َكَرش حُِ َوَرش  بِيحَُ ي ل َهم  ِميدَ، التَّس   ت ل َهم ونَُ َكَما َوالتَّح 
 النَّفََسُ«

‘মনশ্চয় জান্নাতীগণ িানাহার করসব অর্চ রু্তু থফেসব না, 

থিশাব-িায়খানাও করসব না, নাকও োড়সব না। োহাবীগণ 

বেসেন, তাহসে খাসদযর মক হসব? রােূেুল্লাহ োল্লাল্লাহু 

আোইমহ ওয়াোল্লাম বেসেন, তারা থঢকুর থদসব এবং 

মমশসকর নযায় ঘাম থবর হসব। তাসদর তােবীহ ও তাহমীদ 

মশমখসয় থদয়া হসব থযমমন তাসদরসক শ্বাে-প্রশ্বাসের ইেহাম 

হসব।’273 
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* অনয হাদীসে রসয়সে, যাসয়দ ইবন আরকাম থর্সক বমণথত, 

রােূেুল্লাহ োল্লাল্লাহু আোইমহ ওয়াোল্লাম বসেন, 

ةَُ لَي ع َطُى أََحدَه مُ  إِنَُّ ، بِيَِدهُِ نَف ِسُي َوالَِّذي» لُ  ِمئَةُِ ق وَّ عَمُِ فِي َرج   ال َمط 
َوةُِ َوال َمش َربُِ ِجَماعُِ َوالشَّه 

 ِمنُ  يَِفيضُ  َعَرقُ  أََحِدِهمُ  َحاَجة ُ.  َوال 

ل ُ نُ  فَإِذَا ،ال ِمس كُِ حُِِرُي ِمث لُ  وِدِهمُ ج  رَُ قَدُ  ال بَط   .«َضم 

‘শির্ ওই েত্তার! যার হাসত মুহাম্মাসদর জীবন, মনশ্চয়ই 

তাসদর মধয হসত অর্থাৎ জান্নাতবােীসদর মধয হসত প্রসতযকসক 

একশত বযমক্তর নযায় িানাহার, েহবাে শমক্ত ও চামহদা প্রদান 

করা হসব। তাসদর শরীসরর প্রসয়াজন (িয়ঃমনস্কােসণর বযবস্থা) 

হসব শরীসরর চামড়ার উির থর্সক থবর হওয়া ঘাম, যা 

মমশসকর নযায় েুগমন্ধযুক্ত হসব। অতঃির তাসদর থিট আবার 

খামে হসয় যাসব।’274 

* অনয হাদীসে রসয়সে, আনাে রামদয়াল্লাহু আনহু হসত বমণথত, 

মতমন বসেন, নবী োল্লাল্লাহু আোইমহ ওয়াোল্লাম বসেন,  

ِسُ َولَقَابُ » ،أََحدُِ قَو  ِضعُ  أَوُ  ك م   الدُّن يَُا ِمنَُ َخي رُ  الَجنَِّة، ِمنَُ قَدَمُ  َمو 
َرأَةًُ أَنَُّ َولَوُ  فِيَهاُ، َوَمُا ِضُ إِلَى اطَّلَعَتُ  الَجنَّةُِ أَه لُِ نَِساءُِ نُ مُِ ام   اْلَر 
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َماُ، َمُا َْلََضاَءتُ  َمُا َمُا َولََمَلَتُ  بَي نَه   يَع نُِي - َولَنَِصيف َهُا ِريًحاُ، بَي نَه 

 «فِيَها َوَما الدُّن يَا ِمنَُ َخي رُ  - ارَُالِخمَُ

“জান্নাসত থতামাসদর কারও ধনুক অর্বা কারও িা রাখার স্থান 

দুমনয়া ও তাসত যা আসে তা থর্সকও উত্তম। যমদ থকাসনা 

জান্নামত মমহো যমীসনর মদসক তাকাসতা তসব যমীন িযথন্ত 

েকে স্থান আসোমকত হসয় থযসতা, আর তার েুগসন্ধ এ েকে 

স্থান িূণথ হসয় থযসতা। জান্নামত মমহোর একমট উড়না দুমনয়া 

ও তার মসধয যা আসে তা থর্সক উত্তম।’275  

* অনয হাদীসে রসয়সে, আনাে ইবন মাসেক রামদয়াল্লাহু 

‘আনহু থর্সক বমণথত, মতমন বসেন, রােূেুল্লাহ োল্লাল্লাহু 

আোইমহ ওয়াোল্লাম বসেসেন, 

عَةُ  ك لَُّ يَأ ت ونََها لَس وقًُا ال َجنَّةُِ فُِى إِنَُّ» م  ث ُو الشََّمالُِ ِريحُ  فَتَه بُُّ ج   فَتَح 
وِهِهمُ  فِى ج  دَاد ونَُ َوثِيَابِِهمُ  و  نًا فَيَز  س  ِجع ونَُ َماَلًَُوجَُ ح  ِليِهمُ  إِلَى فَيَر   أَه 
دَاد وا َوقَدُِ نًا از  س  مُ  فَيَق ولُ  َوَجَماَلًُ ح  ل وه مُ  لَه  ُِ أَه  دَد ت مُ  لَقَدُِ َوّللاَّ  بَع دَنَُا از 
نًُا س  ُِ َوأَن ت مُ  فَيَق ول ونَُ. َوَجَماَلًُ ح  دَد ت مُ  لَقَدُِ َوّللاَّ نًُا بَع دَنَُا از  س   .َوَجَماَلً« ح 

‘মনশ্চয় জান্নাসত একমট বাজার রসয়সে। জান্নাতীগণ প্রমত 

শুক্রবার থে বাজাসর আেসবন। অতঃির উত্তসরর বাতাে 
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তাসদর মুখমণ্ডে ও কািসড়র উির প্রবামহত হসব। এসত 

তাসদর থেৌন্দযথ আরও বৃমদ্ধ িাসব। অতঃির তারা যখন মনজ 

িমরবাসরর কাসে প্রতযাবতথন করসব, তখন তাসদর স্ত্রীরা বেসব, 

আল্লাহর শির্! আমাসদর কাে থর্সক যাওয়ার ির থতামাসদর 

থেৌন্দযথ ও মচত্তাকেথকতা আসরা থবসড় থগসে।’276 

* তাোড়া অনয হাদীসে রসয়সে, ‘আবূ োঈদ রামদয়াল্লাহু ‘আনহু 

থর্সক বমণথত, নবী োল্লাল্লাহু আোইমহ ওয়াোল্লাম বসেসেন,  

نَادُ  ي نَاِدي» وُا أَنُ  لَك مُ  إِنَُّ: م  وا فَََلُ تَِصحُّ قَم   أَنُ  لَك مُ  َوإِنَُّ أَبَدًا، تَس 
ا يَو  وت وا فَََلُ تَح  وُا فَََلُ تَِشبُّوا أَنُ  لَك مُ  َوإِنَُّ أَبَدًا، تَم  َرم   َوإِنَُّ أَبَدًا، تَه 
وا أَنُ  لَك مُ  ل ه ُ فَذَِلكَُ «أَبَدًا تَب أَس وا ََلُفَُ تَن عَم   أَنُ  َون ود وا: {َوَجلَُّ َعزَُّ قَو 

 ]43: اْلعراف} [تَع َمل ونَُ ك ن ت مُ  بَِما وَهُاأ وِرث ت مُ  ال َجنَّة ُ تِل ك مُ 

জান্নাতীগণ যখন জান্নাসত প্রসবশ করসব, তখন একজন 

আহ্বানকারী থঘােণা করসবন: থজসন রাখ! থতামরা েবথদা েুস্থয 

র্াকসব; অেুস্থ হসব না। জীমবত র্াকসব; কখনও মরসব না; 

েবথদা যুবক র্াকসব; কখনও বৃদ্ধ হসব না। মনয়ামত প্রাপ্ত হসব; 

কখনও বমঞ্চত হসব না। এটাই হসি মহান আল্লাহর বাণী: 

“থতামরা থয (ভাসো) আমে করসত, তারই জনয থতামাসদরসক 
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এই জান্নাসতর উত্তরামধকারী করা হসয়সে।’ {েূরা আে-

‘আরাফ, আয়াত: ৪৩}’277  

* অনয হাদীসে রসয়সে, আবূ হুরায়রা রামদয়াল্লাহু ‘আনহু থর্সক 

বমণথত, রােূেুল্লাহ োল্লাল্লাহু আোইমহ ওয়াোল্লাম বসেসেন, 

دَد تُ » ّللاَّ ُ قَالَُ اِلِحينَُ ِلِعبَاِدي أَع  ، َعي نُ  َلَُ َما الصَّ  أ ذ نُ  َوَلَُ َرأَت 
، وُا ُ،بََشرُ  قَل بُِ َعلَُى َخَطرَُ َوَلَُ َسِمعَت   نَف سُ  تَع لَمُ  فََلَُ ِشئ ت مُ  إِنُ  فَاق َرء 

ِفيَُ َما مُ  أ خ  ةُِ ِمنُ  لَه  ُ« ق رَّ ي ن  وُا: ه َري َرةَُ ُوأَب ُ قَالَُ أَع   فََلَُ{ :ِشئ ت مُ  إِنُ  اق َرء 

ِفيَُ َمُا نَف سُ  تَع لَمُ  مُ  أ خ  ةُِ ِمنُ  لَه  ي نُ  ق رَّ  ]17: السجدة} [أَع 

‘আল্লাহ তা‘আো বেসেন: আমম আমার িুণযবান বান্দাসদর 

জনয এমন েব মনয়ামত প্রস্তুত কসর থরসখমে, যা কখনও 

থকাসনা চকু্ষ থদসখ মন, থকাসনা কান শুসন মন এবং থকাসনা 

অন্তকরণ কল্পনাও কসর মন। (মতমন বসেন) এর েতযতা প্রমাসণ 

থতামরা ইিা করসে এই আয়াতমট িাঠ করসত িার। “থকাসনা 

প্রাণী জাসন না, কৃতকসমথর প্রমতদানস্বরূি চকু্ষ শীতেকারী 

আনন্দদায়ক কী ধরসনর মনয়ামত তাসদর জনয েংরমক্ষত 

রসয়সে।” {েূরা আে-োজদাহ, আয়াত: ১৭}’278 
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* অনয হাদীসে রসয়সে, েুহাইব রামদয়াল্লাহু ‘আনহু থর্সক 

বমণথত, রােূেুল্লাহ োল্লাল্লাহু আোইমহ ওয়াোল্লাম বসেসেন, 

لُ  دََخلَُ إِذَا» لُ  ال َجنَّةَُ، ال َجنَّةُِ أَه  نَادُ  نَادَُى النَّاَرُ، النَّارُِ َوأَه   أَه لَُ يَُا: م 

ُِ ِعن دَُ لَك مُ  إِنَُّ ال َجنَِّة، ِعدًا ّللاَّ وه ، أَنُ  ي ِريد ُ َمو   َوَمُا: فَيَق ول ونَُ ي ن ِجَزك م 
وَهنَا، َوي بَي ِضُ  َمَواِزينَنَا، ي ثَق ِلُ  أَلَمُ  ه َوُ؟ ج  نَُا ال َجنَّةَ، َوي د ِخل نَا و   َوي ِجر 
مُ  فَي ك َشفُ »: قَالَُ"  ارُِالنَُّ ِمنَُ ونَُ ال ِحَجابُ  لَه  ُِ»: قَالَُ «إِلَي هُِ فَيَن ظ ر   فََوّللاَّ
َطاه مُ  َما ي نِِهمُ  أَقَرَُّ َوََلُ إِلَي ِه، النََّظرُِ ِمنَُ إِلَي ِهمُ  أََحبَُّ َشي ئًا أَع   «ِْلَع 

‘যখন জান্নাতবােী জান্নাসত প্রসবশ করসব, তখন এক থঘােক 

থঘােণা কসর বেসব, থহ জান্নাতীগণ! আল্লাহ থতামাসদর জনয 

থয প্রমতশ্রুমত মদসয়মেসেন তা মতমন িূণথ করসত চাও। তারা 

উত্তসর বেসব থেটা আবার কী? মতমন মক আমাসদর আমসের 

িাল্লাসক ভারী কসর থদন মন? আমাসদর থচহারা উজ্জ্বে কসর 

থদন মন? আমাসদসক জান্নাসত প্রসবশ করান ন? জাহান্নাম 

থর্সক মুমক্ত দান কসরন মন? মতমন বসেন, তখন তাসদর জনয 

িদথা উসম্মাচন করা হসব। তখন তারা তাাঁর (আল্লাহর) মদসক 

তাকাসবন। আল্লাহর কেম! তাাঁর দশথসনর থচসয় অমধক মপ্রয় 

এবং চকু্ষ শীতেকারী থকাসনা মপ্রয় বস্তুই মতমন মানুেসক দান 

কসরন মন।’279  
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* অনয হাদীসে রসয়সে, আবূ োঈদ খুদরী রামদয়াল্লাহু ‘আনহু 

থর্সক বমণথত, রােূেুল্লাহ োল্লাল্লাহু আোইমহ ওয়াোল্লাম বসেন, 

َُ إِنَُّ» َوانِيُ، َعلَي ك مُ  أ ِحلُُّ: الَجنَّةُِ ِْلَه لُِ يَق ولُ  َوتَعَالَُى تَبَاَركَُ ّللاَّ  ِرض 
َخطُ  فََلَُ  «أَبَدًا بَع دَه ُ َعلَي ك مُ  أَس 

‘আল্লাহ রাবু্বে আোমীন জান্নাতীসদর বেসবন, আমম 

থতামাসদর ওির মচর মদসনর জনয েন্তুষ্ট হসয় থগোম। আর 

কখনও অেন্তুষ্ট হব না।’280  

 

থহ আল্লাহ! আমাসদর জান্নাসতর স্থায়ী বামেন্দা কসর মদন এবং 

আমাসদর ওির েন্তুমষ্টর অবামরত েণথাধারা বেথণ করুন। আর 

আিনার দশথন ও োক্ষাৎ োসভ ধনয হবার তাওফীক দান 

করুন; থয দশথসন র্াকসব না থকাসনা ধরসণর ক্ষমত ও 

ক্ষমতকারী এবং ভ্রষ্টকারী মফতনা।   

থহ আল্লাহ! োোত ও োোম বেথণ করুন আিনার বান্দা ও 

নবী মুহাম্মাদ, তাাঁর িমরবার-িমরজন ও েকে োহবীর ওির।  

 

 

 বুখারী: ৬৫৪৯; মুসলিম: ২৮২৯।  



 

 

  



 

 

চতুমবথংশ আের 

জান্নাতীসদর দবমশষ্টযাবমে 

আল্লাহ তাাঁর মবসশে দয়া ও অনুগ্রসহ আমাসদরসক তাসদর 

অন্তভুথক্ত করুন 

 

েকে প্রশংো আল্লাহর জনয, মযমন েকে প্রাণবানসক েৃমষ্ট 

কসরসেন এবং তার গঠন েুমনিুণ বামনসয়সেন। আেমানেমূহ 

ও যমীনসক িৃর্ক কসর মদসয়সেন ইসতািূসবথ উভসয় 

ওতসপ্রাতভাসব মমসশ মেে। আিন প্রজ্ঞানুযায়ী বান্দাসদর 

ভাগযবান ও হতভাগার থশ্রণীসত মবভক্ত কসরসেন। 

ভাগযবানসদর মকেু কারণ মনধথারণ কসরসেন যা মুত্তাকী 

অবেম্বন কসর। তারা অন্তদৃথমষ্ট মদসয় িমরণাসমর প্রমত েক্ষয 

কসর যা অনন্তকাসের তাই িেন্দ কসর। আমম প্রশংো কমর 

তাাঁর, আর এ স্বীকৃমত প্রদান করমে থয আমম তার প্রশংোর 

হক আদায় করসত েমর্থ নই। আমম তাাঁর কৃতজ্ঞতা জ্ঞািন 

কমর আর মতমন অনন্ত কৃতজ্ঞতা িাবার থযাগয।  

আমম োক্ষয থদই থয একমাত্র আল্লাহ োড়া থকাসনা েতয ইোহ 

থনই; তাাঁর থকাসনা শরীক থনই। মতমন েকে েৃমষ্টকুসের 



 

 

েমতযকাসরর মামেক; তারা েবাই তার দাে। আমম আরও োক্ষয 

থদই থয মুহাম্মদ তাাঁর বান্দা ও রােূে। মযমন েুরত ও েীরাসত 

তর্া থচহারা ও চমরসত্র িূণথতর ও েুন্দরতম বযমক্ত।  

আল্লাহ োোত ও োোম বমেথত করুন তাাঁর ওির, তাাঁর োহাবী 

আবূ বকসরর ওির মযমন অনুোরীসদর মসধয মযথাদায় মেমনসয় 

থনয়ায় মবজয়ী প্রমতসযাগী, উমসরর ওির মযমন মেসেন 

নযায়মবচারক যার তুেনা নয় থকাসনা মানুে, উেমাসনর ওির 

মযমন প্রতযশা মামফক শাহাদাসতর জনয মনসজসক েমিথণ 

কসরসেন, আেীর ওির মযমন ক্ষমণসকর মবেয়াবমে মবমকসয়সেন 

এবং অনসন্তর মবেয়ামদ খমরদ কসরসেন এবং তাাঁর িমরবার-

িমরজন আর আল্লাহর দীসনর যর্ার্থ োহাযযকারী তাাঁর 

োহাবীগসণর ওির। 

 

o মুেমেম ভাইসয়রা! আিনারা জান্নাসতর মনয়ামতেমূহ ও 
তাসত মবমভন্ন প্রকাসরর খুমশ ও আনসন্দর বস্তু েম্পসকথ 
শুসনসেন। আল্লাহর শির্, জান্নাত এতই উিযুক্ত থয এর 
জনয প্রসতযক আমেকারী আমে করসব এবং প্রমতসযাগীরা 
এসত প্রমতযসযামগতা করসব। আর মানুে এর অসন্বেসণ 



 

 

জীবন মবেজথন করসব; এর থচসয় মনেমাসনর বস্তু থর্সক 
মবমুখ হসব।  

o যমদ থতামরা আমাসক মজসজ্ঞে কর থয, এর জনয কী আমে 
করসত হসব এবং তা োসভর ির্ কী?  

তাহসে বেব থয, এর উত্তর আল্লাহ তা‘আো স্বীয় কাোসম 

ওহীর মাধযসম েসবথাত্তম েৃমষ্ট মুহাম্মাদ োল্লাল্লাহু আোইমহ 

ওয়াোল্লাসমর যবানীসত বণথনা কসরসেন।  

* আল্লাহ তা‘আো বসেন,    

ا ُ ﴿ ُن َمۡغِفَرةُ  إِلَىَُٰ ۞َوَساِرع و  ب ِك مُۡ م ِ َها َوَجنَّةُ  رَّ تُ  َعۡرض  َوَٰ  ٱلسََّمَٰ
تَِّقينَُ أ ِعدَّتُۡ َوٱْۡلَۡرضُ  ا ءُِ فِي ونَُي نِفق ُ ٱلَِّذينَُ ١٣٣ ِلۡلم  ا ءُِ ٱلسَّرَّ  َوٱلضَّرَّ
ِظِمينَُ ُ َعنُِ َوٱۡلعَافِينَُ ٱۡلغَۡيظَُ َوٱۡلَكَٰ ۡحِسنِينَُ ي ِحبُُّ َوٱللَّ ُ ٱلنَّاِسه  ١٣٤ ٱۡلم 
ِحَشةًُ وا ُفَعَل ُ إِذَا َوٱلَِّذينَُ ا ُ أَۡوُ فََٰ و  وا ُ أَنف َسه مُۡ َظلَم  َُ ذََكر  وا ُ ٱللَّ  فَٱۡستَۡغفَر 
ُ ٱلذُّن وبَُ يَۡغِفرُ  َوَمن ِلذ ن وبِِهمُۡ وا ُ َولَمُۡ ٱللَّ ُ إَِلَّ  َوه مُۡ فَعَل وا ُ َما َعلَىَُٰ ي ِصرُّ
ونَُ  ] ١٣٥  ،١٣٣: عمراُن ال[ ﴾ ١٣٥ يَۡعلَم 

‘আর থতামরা মনজ রসবর ক্ষমা এবং জান্নাসতর মদসক দ্রুত 

অগ্রের হও, যার প্রশস্ততা আেমান ও যমীন েমিমরমাণ, যা 

মুত্তাকীসদর জনয দতমর করা হসয়সে। যারা স্বিেতায় ও 

অভাসবর েময় (আল্লাহর িসর্) বযয় কসর, মনসজসদর থগাস্বা 

েংবরণ কসর এবং মানুসের প্রমত ক্ষমা প্রদথশন কসর আল্লাহ 

েৎকমথশীেসদর ভাসোবাসেন। তারা কখনও থকাসনা অেীে 



 

 

কাজ কসর থফেসে মকংবা থকাসনা মন্দ কাসজ জমড়ত হসয়) 

মনসজর ওির জুেুম কসর থফেসে, আল্লাহসক িরণ কসর এবং 

মনসজর িাসির জনয ক্ষমা প্রার্থনা কসর। আল্লাহ োড়া আর থক 

িাি ক্ষমা করসত িাসর? তারা মনসজর কৃতকসমথর জনয 

হঠকামরতা প্রদশথন কসর না এবং থজসন শুসন (ওই িাি) 

একমধকবার কসর না।’ {েূরা আসে ইমরান, আয়াত: ১৩৩-

১৩৫} 

উমল্লমখত আয়াতেমূসহ জান্নাতীসদর গুণাবমে বণথনা করা 

হসয়সে: 

১ম গুণ: তারা মুত্তাকী  

তারা হসি ঐেব বযমক্তবগথ, যারা তাসদর রসবর শামস্ত থর্সক 

িমরত্রাণ িাওয়ার জনয প্রমতসরাধ বযবস্থা মহসেসব তাাঁর আনুগতয 

ও েওয়াসবর আশায় যাবতীয় মনসদথসশর বাস্তবায়ন কসরসে 

এবং তার আনুগতয ও শামস্তর ভসয় যাবতীয় মনমেদ্ধ বস্তু 

িমরতযাগ কসরসে। 

২য় গুণ: তারা স্বিেতা ও অভাসবর েময় বযয় কসর  



 

 

তারা আল্লাহর আমদষ্ট স্থাসন বযয় কসর থযমন-যাকাত, োদকা, 

প্রসতযক িূসণযর স্থান ও আল্লাহর িসর্ তর্া-মজহাদ ও অনযানয 

ভাসো কাসজ প্রকাসশয ও থগািসন বযয় কসর।  

স্বিেতার কারসণ অসর্থর প্রমত তাসদর মহব্বত বৃমদ্ধ িায় না 

আর অসর্থর থোসভ কৃিণতা তাসদরসক স্পশথ কসর না। 

অনুরূিভাসব অভাব-অনটন বা দামরদ্রয তাসদরসক প্রসয়াজন 

িড়সত িাসর এ আশংকায় েম্পদ বযয় করা থর্সক মবরত রাসখ 

না। 

৩য় গুণ: তারা থগাস্বা েংবরণ কসর 

তারা যখন থক্রাধামন্বত হয় তখন মনসজসদর থক্রাধ হজম কসর, 

ফসে তারা েীমােঙ্ঘন কসর না এবং এর কারসণ অসনযর ওির 

মহংো-সদ্বসে জমড়ত হসয় িসড় না।  

৪র্থ গুণ: তারা মানুসের প্রমত ক্ষমা প্রদশথন কসর  

অর্থাৎ যারা তাসদর ওির জুেুম কসর ও েীমােঙ্ঘন কসর, 

তাসদর ওির প্রমতসশাধ থনয়ার ক্ষমতা র্াকা েসেও মনসজসদর 

জনয প্রমতসশাধ থনয় না।  

* এ কারসণই আল্লাহ তা‘আো বসেন:  



 

 

ۡحِسنِينَُ ي ِحبُُّ َوٱللَّ ُ ﴿  ]  ٣٤: عمران ال[ ُ﴾ ١٣٤ ٱۡلم 

‘আল্লাহ েৎ কমথশীেসদর ভাসোবাসেন।’ {েূরা আসে ইমরান, 

আয়াত: ১৩৪} এর মসধয ইমেত রসয়সে থয, ক্ষমা করা 

থেখাসনই প্রশংেনীয়, থযখাসন থেটা ইহোন তর্া অনুগ্রসহর 

মসধয িড়সব, যখন থেটা ক্ষমার স্থাসন হয়, অর্থাৎ এর মাধযসম 

অিরাধীর েংসশাধসনর আশা করা যায়। মকন্তু যমদ ক্ষমার 

কারসণ থে বযমক্তর অিরাধ থবসড় যাওয়ার েম্ভাবনা র্াসক তসব 

থেখাসন তাসক ক্ষমা করা থযমন প্রশংেনীয় কাজ নয় থতমমন 

তার দ্বারা োওয়াসবরও আশা করা যায় না।  

* আল্লাহ তা‘আো বসেন:  

ه ۥُفَأَجُۡ َوأَۡصلَحَُ َعفَا فََمنُۡ ﴿ ُِ  َعلَى ر   ]  ٤٠: ىالشور[ ﴾ٱللَّ

‘সয ক্ষমা কসর ও েংসশাধন কসর, তার প্রমতদান থতা রসয়সে 

আল্লাহর কাসে।’ {েূরা আশ-শুরা, আয়াত: ৪০} 

৫ম গুণ: তারা অেীে কাজ হয় থগসে মকংবা মনসজসদর উির 

যুেুম করসে মনসজসদর অিরাসধর জনয ক্ষমা প্রার্থনা কসর  

‘ফাসহশা’ বা অেীেতা ওই জাতীয় িািসক বসে: থয িাি 

মানুে ঘৃণয ও মনকৃষ্ট মসন কসর। আর তা হসি কবীরা গুনাহ। 



 

 

থযমন, ১. মানুেসক অনযায়ভাসব হতযা করা, ২. মিতা-মাতার 

অবাধয হওয়া, ৩. েুদ খাওয়া, ৪. ইয়াতীসমর মাে ভক্ষণ করা, 

৫. যুসদ্ধর ময়দান থর্সক িোয়ন করা, ৬. মযনা করা, ৭. চুমর 

করা ইতযামদ। 

আর মন্দ কাসজ জমড়ত হসয় মনসজর ওির জুেুম করা: এটা 

বযািক মবেয়, যা েগীরা ও কবীরা উভয় গুনাহসক অন্তভুথক্ত 

কসর। 

েুতরাং যখন তারা থকাসনা থদাে বা গুনাহ কসর বসে তখনই 

থে মবরাট েোর কর্া িরণ কসর যার অবাধযতা তারা করসে; 

ফসে তারা তাাঁসক ভয় িায়; মকন্তু োসর্ োসর্ তারা ক্ষমা ও 

দয়াসকও িরণ কসর এবং থে ক্ষমা িাওয়ার উিায়েমূহ 

অবেম্বসন েসচষ্ট হয় আর তাাঁর কাসে তাসদর গুনাসহর জনয 

ক্ষমা প্রার্থনা কসর; আর তাাঁর কাসে চায় মতমন থযন এ 

গুনাহগুসোসক তাাঁর ক্ষমা মদসয় থঢসক থদন, থেগুসোর উির 

শামস্ত থদওয়া থর্সক মবরত র্াসকন।  

আর আল্লাহ তা‘আোর বাণী: “আল্লাহ োড়া আর িাি 

মাজথনাকারী কী থকউ আসে?” এর দ্বারা ইমেত রসয়সে থয, 



 

 

তারা আল্লাহ োড়া আর কারও কাসে ক্ষমা চায় না; কারণ, 

মতমন বযতীত থকউই ক্ষমা করসত িাসর না।   

৬ষ্ঠ গুণ: তারা জ্ঞাতোসর িাি কাজ বারবার কসর না: 

অর্থাৎ তারা থয কাজমট কসরসে থেটাসক িাি থজসন, যাাঁর 

অবাধয হসয়সে থে মবরাট েোর কর্া থজসন, তাাঁর ক্ষমার 

মবেয়মট মনকসট মসন কসর বারবার থে িািমট কসর না; বরং 

তারা থে িাি দ্রুত বজথন কসর ও তাওবা কসর; কারণ থজসন-

বুসে থোট গুনাহ বারবার করার ফসে তা কবীরা গুনাসহ 

রুিান্তমরত হসয় যায়। আর তা ধীসর ধীসর গুনাহগারসক কমঠন 

িমরণমতর মদসক ধামবত করসব।  

 

* আল্লাহ তা‘আো আরও বসেন: 

ۡؤِمن ونَُ أَۡفلَحَُ قَدُۡ ﴿ ِشع ونَُ َصََلتِِهمُۡ فُِي ه مُۡ ٱلَِّذينَُ ١ ٱۡلم   َوٱلَِّذينَُ ٢ َخَٰ
ۡعِرض ونَُ ۡغوُِٱللَُّ َعنُِ ه مُۡ ةُِ ه مُۡ َوٱلَِّذينَُ ٣ م  َكوَٰ ِعل ونَُ ِللزَّ  ه مُۡ َوٱلَِّذينَُ ٤ فََٰ

وِجِهمُۡ ِفظ ونَُ ِلف ر  ُ ٥ َحَٰ ُ  إَِلَّ ِجِهمُۡ َعلَىَٰ مُۡ َملََكۡتُ َما أَۡوُ أَۡزَوَٰ ن ه   فَإِنَّه مُۡ أَۡيَمَٰ
ِلكَُ َوَرا ءَُ ٱۡبتَغَىَُٰ فََمنُِ ٦ َمل وِمينَُ َغۡيرُ  ئِكَُ ذََٰ

لََٰ   َوٱلَِّذينَُ ٧ عَاد ونَُٱلُۡ ه مُ  فَأ و 
تِِهمُۡ ه مُۡ نََٰ ع ونَُ َوَعۡهِدِهمُۡ ِْلََمَٰ تِهُِ َعلَىَُٰ ه مُۡ َوٱلَِّذينَُ ٨ َرَٰ  ي َحافِظ ونَُ مَُۡصلََوَٰ
ئِكَُ ٩

لََٰ  ِرث ونَُ ه مُ  أ و  ِلد ونَُ فِيَها ه مُۡ ٱۡلِفۡردَۡوسَُ يَِرث ونَُ ٱلَِّذينَُ ١٠ ٱۡلَوَٰ  َخَٰ
 ]  ١١  ،١: المؤمنوُن[ ﴾ ١١



 

 

‘১. মুমমনগণ েফেকাম হসয়সে। ২. যারা মনসজর োোত মবনয় 

ও নম্রতার েসে আদায় কসর। ৩. যারা অনর্থক কর্াবাতথায় 

মেপ্ত হয় না। ৪. যারা যাকাত প্রদান কসর। ৫. যারা মনজ 

থযৌনাে েংযত রাসখ। ৬. তসব তাসদর স্ত্রী ও মামেকানাভুক্ত 

দােীসদর থক্ষসত্র েংযত না রাখসে মতরসৃ্কত হসব না। ৭. 

অতঃির থকউ এসদর োড়া অনযসক কামনা করসে তারা 

েীমােঙ্ঘনকারী হসব। ৮. এবং যারা আমানত ও অেীকার 

েম্পসকথ হুমশয়ার র্াসক। ৯. এবং যারা তাসদর োোতেমূসহর 

মহফাযত কসর। ১০. তারাই উত্তরামধকারী। ১১. যারা জান্নাতুে 

মফরদাউসের উত্তরামধকার োভ করসব, তারা তাসত মচরকাে 

র্াকসব।’ {েূরা আে-মুমমনূন, আয়াত : ১-১১}  

উমল্লমখত আয়াতেমূসহ জান্নাতীসদর আসরা মকেু গুণাবমে বণথনা 

করা হসয়সে:  

১ম গুণ: যারা ঈমান এসনসে  

যারা আল্লাহর ওির ঈমান রাসখ এবং প্রসতযক ওই েকে 

বস্তুর ওির ঈমান আসন, যার প্রমত ঈমান আনা আবশযক। 

থযমন-সফসরশতাগণ, মকতাবেমূহ, রােূেগণ ও আসখরাসতর 

ওির। থতমমন তাকদীসরর ভাসো-মসন্দর উির মবশ্বাে রাসখ। 



 

 

তারা থেই মবশ্বাে এমন দৃঢ়তার েসে রাসখ থয, তা তাসদরসক 

থেগুসো েমূ্পণথভাসব গ্রহণ কসর মনসত, স্বীকৃমত মদসত, কর্া ও 

কাসজ িমরণত করসত বাধয কসর। 

২য় গুণ : যারা মবনয়াবনত হসয় োোত আদায় কসর  

োোসত তারা তাসদর অন্তরসক হামযর রাসখ, অে-

প্রতযেেমূহসক মস্থর রাসখ, এটা মসনর মসধয আনয়ন কসর থয, 

তারা তাসদর োোসত মহান আল্লাহর োমসন দণ্ডায়মান। 

আল্লাহর েসে তাাঁর কর্া মদসয় কর্সিাকর্ন করসে, আল্লাহর 

দনকটয অজথন করসে তাাঁর মজমকসরর মাধযসম, আল্লাহর কাসে 

আশ্রয় মনসি তার দু‘আর মাধযসম। েুতরাং তারা বামহযক ও 

আন্তমরক োমবথকভাসব প্রকৃত মবনয়াবনত।  

৩য় গুণ: যারা অনর্থক কর্া ও কাজ থর্সক মবরত র্াসক  

আয়াসত বমণথত ‘োগও’ বা অযর্া বেসত এমন কর্া ও কাজসক 

বুোয় যাসত থকাসনা ফায়দা থনই, থনই থকাসনা কেযাণ। েুতরাং 

তারা এেব থবহুদা কর্া ও কাজ থর্সক মবমুখ র্াসক তাসদর 

দৃঢ় ইিাশমক্ত, কমঠন হুমশয়ারী কারসণ। তারা তাসদর মূেযবান 

েময়সক উিকারহীন কাসজ নষ্ট কসর না। েুতরাং থযরূসি 

তারা মনজ োোতসক খুশু‘ বা মবনয়াবনত হওয়ার মাধযসম 



 

 

েংরক্ষণ কসর, থতমমন তারা তাসদর মূেযবান েময়সক নষ্ট না 

করার মাধযসম থহফাযত কসর। আর যখন তাসদর দবমশষ্টযই 

হসি থয, তারা অযর্া ও উিকারহীন কাসজ তাসদর েময়সক 

নষ্ট কসর না, তখন থয েকে কাজ তাসদর জনয ক্ষমতর কারণ 

হসব তারা তা থর্সক দূসর র্াকসব এটাই স্বাভামবক।  

৪র্থ গুণ: যারা তাসদর যাকাতসক িােন কসর র্াসক  

এখান যাকাত শব্দ দ্বারা থে েম্পদ উসেশয হসত িাসর যা 

ফরয মহসেসব প্রদান করসত হয়। আবার হসত িাসর তা দ্বারা 

উসেশয হসি এমন েকে কর্া ও কাজ যা দ্বারা অন্তর িমবত্র 

ও স্বি হয়।  

৫ম গুণ: যারা তাসদর েিাস্থান থহফাজত কসর  

তারা মনসজসদর েিাস্থান মযনা-বযমভচার ও েমকামমতা তর্া 

থযৌনাে দ্বারা যত প্রকার চামরমত্রক অঘটন হওয়া েম্ভব তা 

থতসক মুক্ত রাসখ; কারণ এসত রসয়সে আল্লাহর অবাধযতা, 

োমামজক ও চামরমত্রক অধঃিতন। এখাসন েিাস্থাসনর 

মহফাযত দ্বারা বযািকভাসব এেব োড়াও অনযানয মকেুও 

অন্তভুথক্ত হসব। থযমন- ির নারীর প্রমত কৃদৃমষ্ট থদয়া বা কাউসক 

অববধভাসব স্পশথ করা। 



 

 

* আল্লাহর বাণী “তারা মতরসৃ্কত হসব না” এর দ্বারা ইমেত 

রসয়সে থয, মূে হসি একজন মানুে এেব কাজ দ্বারা মতরসৃ্কত 

হসব; থকবেমাত্র স্ত্রী ও মনসজর কৃতদােী এর বযমতক্রম। কারণ 

মানুসের এর প্রসয়াজন রসয়সে; এর মাধযসম থে প্রাকৃমতক 

চামহদা থমটাসত িাসর এবং েন্তান-েন্তমত োভ করসত িাসর।  

* আর আল্লাহর বাণী “অতঃির থকউ এসদর োড়া অনযসক 

কামনা করসে তারা েীমােঙ্ঘনকারী হসব” এর বযািকতা 

প্রমাণ কসর থয, অনয থয থকাসনা িন্থায় থযৌনকু্ষধা মমটাসে থে 

মতরসৃ্কত হসব; েুতরাং হস্ত দমরু্ন (যাসক খারাি অভযােও বো 

হয়) তা হারাম হসব। থযসহতু এর দ্বারা স্ত্রী ও কৃতদােী োড়া 

অিাসত্র বীযথিাত করা হয়।  

৬ষ্ঠ গুণ: যারা আমানত ও অেীকার রক্ষা কসর 

আমানত অর্থ অসনযর কাসে থকাসনা কর্া, কাজ ও েম্পদসক 

মনঃশঙ্কমচসত্ত গমিত রাখা। েুতরাং থকউ যমদ থতামার কাসে 

থগািন কর্া বসে, তাহসে থে তাসক কর্ামট থতামার কাসে 

আমানত মহসেসব থরসখসে। অনুরূিভাসব যমদ থকাসনা বযমক্ত 

থতামার মনকট এমন কাজ কসর যা থে অসনযর কাসে প্রকাশ 

করা অিেন্দ কসর, তাহসে থে ওই কাজমট থতামার কাসে 



 

 

আমানত মহসেসব থরসখসে। তদ্রূি যমদ থকউ থকাসনা েম্পদ 

থতামার কাসে েংরক্ষসনর জনয থোিদথ কসর তাহসে ওই 

েম্পদ থে থতামার কাসে আমানত থরসখসে। 

আর অেীকার হসি: মানুে মনসজর উির অসনযর জনয যা বাধয 

কসর থনয়। থযমন আল্লাহর জনয থকাসনা মকেু মানত করা এবং 

মানুসের মসধয প্রচমেত ওয়াদা-অেীকার বা চুমক্ত।  

েুতরাং জান্নামতরা তাসদর মধযকার আমানত এবং তাসদর 

মধযকার িরস্পর কৃত অেীকার ও আল্লাহর োসর্ কৃত 

অেীকার িূরসণর উির েদা প্রমতমষ্ঠত র্াসক।  

তাোড়া ক্রয়-মবক্রসয়র থক্ষসত্র অর্বা থকাসনা দবধ শতথ িূরসণর 

মবেয়মটও এর অন্তভুথক্ত হসব। 

৭ম গুণ: যারা োোত আদাসয়র প্রমত যত্নবান র্াসক  

তারা োোতসক নষ্ট করা থর্সক থহফাযত করার বযািাসর েবথদা 

েসচষ্ট র্াসক। তাই তারা থেটার েমসয়র প্রমত েক্ষয শতথ, 

রুকন ও ওয়ামজবেমূহ যর্াযর্ভাসব আদায় কসর র্াসক।  

o উিসর বমণথত জান্নামতসদর গুণাবেী োড়াও কুরআনুে 
কারীসম আল্লাহ তা‘আো জান্নামতসদর আরও বহু গুণ বণথনা 



 

 

কসরসেন; যাসত কসর যারা জান্নাসত থযসত চায় তারা এেব 
গুসণ গুণামন্বত হসত িাসর।  

এ োড়াও রােূেুল্লাহ োল্লাল্লাহু আোইমহ ওয়াোল্লাসমর অেংখয 

হাদীসে জান্নাতী হওয়ার িদ্ধমত বো হসয়সে: থযমন,   

* আবূ হুরায়রা রামদয়াল্লাহু ‘আনহু থর্সক বমণথত, রােূেুল্লাহ 

োল্লাল্লাহু আোইমহ ওয়াোল্লাম বসেসেন:  

 إِلَُى َطِريقًُا بِهُِ لَه ُ للا ُ َسهَّلَُ ِعل ًماُ، فِيهُِ يَل تَِمسُ  َطِريقًُا َسلَكَُ َمنُ ََُ»
 « ال َجنَّةُِ

‘আর থয বযমক্ত ইেসম দ্বীন অজথসনর জনয থকাসনা ির্ অবেম্বন 

কসর আল্লাহ তা‘আো তার জনয জান্নাসতর একমট রাস্তা েহজ 

কসর থদন।’281 

* আবু হুরায়রা রামদয়াল্লাহু আনহু থর্সক আরও বমণথত, 

রােূেুল্লাহ োল্লাল্লাহু আোইমহ ওয়াোল্লাম বসেন,  

فَعُ  ال َخَطايَا بِهُِ ّللاَّ ُ ي َكف ِرُ  َما َعلَى أَد لُّك مُ  أَََلُ» َطُى الدََّرَجاِت؟ بِهُِ َويَر   ال خ 
بَاغ ُ ال َمَساِجِد، إِلَى ض وءُِ َوإِس  ََلةُِ َوان تَِظارُ  ل َمَكاِرِه،ا ِعن دَُ ال و   بَع دَُ الصَّ

ََلةِ، بَاط ُ« فَذَِلكَُ الصَّ  الر ِ

 

 মুসলিম: ২৬৯৯।  



 

 

‘আমম মক থতামাসদর বেব না থকান মজমনে গুনাহসক মবেুপ্ত 

কসর ও মানুসের মযথাদা বৃমদ্ধ কসর? োহাবীগণ বেসেন, বেুন 

থহ আল্লাহর রােূে! মতমন বেসেন, শীতকাসে ঠান্ডার মসধয 

উত্তমরূসি ওযু করা, থবমশ থবমশ মেমজসদর মদসক িদসক্ষি 

এবং এক োোসতর ির অনয োোসতর অসিক্ষা করা।’282 

* েহীহ মুেমেসম ‘উমার রামদয়াল্লাহু ‘আনহু হসত বমণথত, 

রােূেুল্লাহ োল্লাল্লাহু আোইমহ ওয়াোল্লাম বসেসেন:  

أ ُ أََحدُ  ِمنُ  ِمن ك مُ  َمُا » بِغُ  يَتََوضَّ ض وءَُ فَي س   َلَُ أَنُ  َهد ُأَشُ  يَق ولُ  ث مَُّ ال و 
دًا َوأَنَُّ ّللاَّ ُ إَِلَُّ إِلَهَُ َحمَّ ُِ َعب د ُ م   ال َجنَّةُِ أَب َوابُ  لَه ُ ف تَِحتُ  إَِلَُّ َوَرس ول ه ُ ّللاَّ

لُ  الثََّمانِيَة ُ  .« َشاءَُ أَي َِها ِمنُ  يَد خ 

‘থতামাসদর মধযকার থয থকউ উত্তমরূসি েব স্থাসন িামন 

থিৌঁমেসয় ওযু কসর, অতঃির কাসেমা শাহাদাত তর্া ‘আমম 

োক্ষয মদমি থয আল্লাহ বযতীত থকাসনা হক ইোহ থনই, আর 

মুহাম্মাদ আল্লাহর বান্দা ও রােূে’ এটা িাঠ কসর, আল্লাহ 

তা‘আো তার জনয জান্নাসতর ৮মট দরজা খুসে থদন। থে থয 

দরজা মদসয় ইিা জান্নাসত প্রসবশ করসব।’283 

 

 মুসলিম: ২৫১।  

 মুসলিম: ২৩৪।  



 

 

* অনুরূিভাসব ‘উমার রামদয়াল্লাহু ‘আনহু হসত আরও বমণথত 

আসে, দীঘথ হাদীসে মতমন বসেন, থয বযমক্ত অন্তর মদসয় 

মুয়ামিসনর আহ্বাসন আন্তমরকভাসব োড়া থদয় তর্া প্রমতমট 

বাসকযর উত্তর থদয় এবং োোসত শরীক হয়, থে জান্নাসত 

প্রসবশ করসব।284 (হাদীসের োরাংশ) 

* উেমান ইবন আফ ফান রামদয়াল্লাহু ‘আনহু হসত আরও 

বমণথত আসে, রােূেুল্লাহ োল্লাল্লাহু আোইমহ ওয়াোল্লাম 

বসেসেন: 

ِجدًُا بَنَُى َمنُ   » هَُ بِهُِ يَب تَِغي َمس   «ال َجنَّةُِ فِي بَي تًا لَه ُ للا ُ بَنَُى  للاُِ َوج 

‘থয বযমক্ত আল্লাহ তা‘আোর েন্তমষ্টর জনয মেমজদ বানায়, 

আল্লাহ তা‘আো তার জনয জান্নাসত ঘর মনমথাণ কসরন।’285 

* উবাদা ইবন োমমত রামদয়াল্লাহু ‘আনহু হসত বমণথত, 

রােূেুল্লাহ োল্লাল্লাহু আোইমহ ওয়াোল্লাম বসেন:  

سُ  »  ي َضي ِعُ  لَمُ  بِِهنَُّ اءَُجَُ فََمنُ  ال ِعبَادُِ َعلَُى ّللاَّ ُ َكتَبَه نَُّ َصلََواتُ  َخم 
فَافًُا َشي ئًُا ِمن ه نَُّ تِخ  ُِ ِعن دَُ لَه ُ َكانَُ بَِحق ِِهنَُّ اس  د ُعَُ ّللاَّ  .«ال َجنَّةَُ ي د ِخلَه ُ أَنُ  ه 

 

 মুসলিম: ৩৮৫।  

 বুখারী: ৪৫০; মুসলিম: ৫৩৩।  



 

 

‘আল্লাহ তা‘আো বান্দার ওির িাাঁচ ওয়াক্ত োোত ফরয 

কসরসেন। থয বযমক্ত ওই োোতেমূহ উত্তমরূসি আদায় কসর 

এবং তা আদাসয়র বযািাসর থকাসনা প্রকার দশমর্েয প্রদশথন না 

কসর, আল্লাহ তা‘আো তাসক জান্নাসত প্রসবশ করাসবন।’286 

* োওবান রামদয়াল্লাহু ‘আনহু থর্সক বমণথত, রােূেুল্লাহ 

োল্লাল্লাহু ‘আোইমহ ওয়াোল্লামসক মজজ্ঞাো করা হসো, থকান 

আমে দ্বারা জান্নাতী হওয়া যায়? উত্তসর মতমন বেসেন,  

ودُِ ث َرةُِبِكَُ َعلَي كَُ» ُِ السُّج  د ُ َلَُ فَإِنَّكَُ لِلَّ ُِ تَس ج  دَةًُ لِلَّ  بَِهُا ّللاَّ ُ َرفَعَكَُ إَِلَُّ َسج 
 .« َخِطيئَةًُ بَِهُا َعن كَُ َوَحطَُّ دََرَجةًُ

‘তুমম অমধক িমরমাসণ মেজদা কর। যত থবমশ মেজদা করসব 

আল্লাহ থতামার মযথাদা ততখামন বৃমদ্ধ কসর থদসবন এবং গুনাহ 

মাফ কসর থদসবন।’287  

* উসম্ম হাবীবা রামদয়াল্লাহু ‘আনহা হসত বমণথত, রােূেুল্লাহ 

োল্লাল্লাহু আোইমহ ওয়াোল্লাম বসেন:  

 

 আহমাদ ৫/৩১৭; আবু দাউদ: ৪২৫; নাসাঈ: ১/২৩০; ইবন মাজাহ: ১৪০১। 

 মুসলিম: ৪৮৮।  



 

 

ِلمُ  َعب دُ  ِمنُ  ُامَُ » س  ُِ ي َصل ُِى م  مُ  ك لَُّ لِلَّ َرةَُ ثِن تَىُ  يَو  عَةًُ َعش  ًعُا َرك   تََطوُّ
 فُِى بَي تُ  لَه ُ ب نِىَُ إَِلَُّ أَوُ  نَّةُِال جَُ فُِى بَي تًُا لَه ُ ّللاَّ ُ بَنَُى إَِلَُّ فَِريَضةُ  َغي رَُ
 .« ال َجنَّةُِ

‘যমদ থকাসনা মুেমেম আল্লাহ তা‘আোর েন্তমষ্টর জনয ফরয 

োড়াও মদবারাসত বাসরা রাকাত েুন্নত োোত আদায় কসর, 

আল্লাহ তা‘আো তার জনয জান্নাসত একমট ঘর মনমথাণ 

কসরন।288  

আর থেগুসো হসি: চার রাকাআত থজাহসরর িূসবথ, দু 

রাকাআত থজাহসরর ির, দু রাকাআত মাগমরসবর ির, দু 

রাকাআত ইশার ির ও দু রাকাআত ফজসরর ফরসযর িূসবথ। 

* মু‘আয ইবন জাবাে রামদয়াল্লাহু ‘আনহু হসত বমণথত, মতমন 

বসেন:  

ُِ َرس ولَُ يَا ق ل تُ  نِى ّللاَّ بِر  . النَّارُِ ِمنَُ َوي بَاِعد نِى ال َجنَّةَُ ي د ِخل نُِى بِعََملُ  أَخ 
 َعلَي هُِ ّللاَّ ُ يَسََّره ُ َمنُ  َعلَى لَيَِسيرُ  َوإِنَّه ُ َعِظيمُ  َعنُ  َسأَل تَنِى لَقَدُ  » الَُقَُ

َُ تَع ب د ُ ِركُ  َوَلَُ ّللاَّ تُِى الصََّلَةَُ َوت ِقيمُ  َشي ئًا بِهُِ ت ش  َكاةَُ َوت ؤ   َوتَص ومُ  الزَّ
جُُّ َرَمَضانَُ  .« ال بَي تَُ َوتَح 

 

 মুসলিম: ৭২৮।  



 

 

‘রােূেুল্লাহ োল্লাল্লাহু ‘আোইমহ ওয়াোল্লামসক মজজ্ঞাো 

করোম, আিমন আমাসক এমন আমসের কর্া বসে মদন, যা 

আমাসক জান্নাসত প্রসবশ করাসব এবং জাহান্নাম থর্সক দূসর 

রাখসব। উত্তসর মতমন বেসেন, তুমম বড় এক মবেসয় মজজ্ঞাো 

কসরে। তসব তা ওই বযমক্তর জনয েহজ, যার জনয আল্লাহ 

েহজ কসর মদসয়সেন। তা হসো: ১। তুমম আল্লাহর ইবাদত 

করসব, তাাঁর েসে কাউসক শরীক করসব না, ২. োোত কাসয়ম 

করসব, ৩. যাকাত প্রদান করসব, ৪. রমযান মাসে মেয়াম 

িােন করসব এবং ৫. বাইতুল্লাহর হজ িােন করসব।’289 

* োহাে ইবন ো‘দ রামদয়াল্লাহু ‘আনহু থর্সক বমণথত, 

রােূেুল্লাহ োল্লাল্লাহু আোইমহ ওয়াোল্লাম বসেন,   

يَّانُ  لَه ُ ي قَالُ  بَابًا ال َجنَّةُِ فِى إِنَُّ » لُ  الرَّ ونَُ ِمن ه ُ يَد خ  ائِم  مَُ الصَّ  اَمةُِال ِقيَُ يَو 
لُ  َلَُ مُ  يَد خ   .« أََحد ُ َمعَه 

‘মনশ্চয়ই জান্নাসত একমট দরজা আসে যার নাম রাইয়যান। ওই 

দরজা মদসয় শুধুমাত্র মেয়াম িােনকারীগণ প্রসবশ করসবন। 

তাসদর েসে অনয থকউ প্রসবশ করসব না।’290 

 

 আহমাদ ৫/২৩১, ২৩৭; লিরলমযী: ২৬১৬।  
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* আবূ হুরায়রা রামদয়াল্লাহু ‘আনহু হসত বমণথত, রােূেুল্লাহ 

োল্লাল্লাহু আোইমহ ওয়াোল্লাম বসেন,   

َرة ُ » َرةُِ إِلَى ال ع م  َما ِلَما َكفَّاَرة ُ ال ع م  ورُ  َوال َحجُُّ بَي نَه   لَه ُ لَي سَُ ال َمب ر 
 .« ال َجنَّة ُ إَِلَُّ َجَزاءُ 

‘এক উমরা হসত মদ্বতীয় উমরা উভসয়র মধযবতথী েমসয়র জনয 

কাফফারাস্বরূি। আর হসি মাবরুর বা কবূে হসির োওয়াব 

জান্নাত োড়া অনয মকেু নয়।’291 অর্থাৎ থয বমক্ত কবূে হজ 

করে, থে জান্নাতী।’ 

* জাসবর রামদয়াল্লাহু ‘আনহু হসত বমণথত, রােূেুল্লাহ োল্লাল্লাহু 

আোইমহ ওয়াোল্লাম বসেন,  

ِويِهنَُّ بَنَاتُ  ثََلَثُ  لَه ُ ك نَُّ َمنُ » ه نَُّ ُ، ي ؤ  َحم  ف ل ه نَُّ ُ، َويَر   َوَجبَتُ  ، َويَك 
 : قَالَُ ؟ اث نَتَي نُِ َكانَتُ  فَإِنُ  :للاُِ َرس ولَُ يَا :قِيلَُ : قَالَُ ، ال بَتَّةَُ ال َجنَّة ُ لَه ُ
مُِ بَع ضُ  فََرأَى : قَالَُ ، اث نَتَي نُِ َكانَتُ  َوإِنُ   لَه ُ قَال وا لَوُ  أَنُ  ، ال قَو 

 .«َواِحدَةًُ :لَقَالَُ ، َواِحدَةًُ

‘থয বযমক্ত মনজ ৩মট কনযা েন্তানসক োেন-িােন কসর এবং 

তাসদর আদর যত্ন কসর েুমশক্ষায় মশমক্ষত কসর তার জনয 

জান্নাত ওয়ামজব। তখন রােূেুল্লাহ োল্লাল্লাহু ‘আোইমহ 

 

 বুখারী: ১৭৭৩; মুসলিম: ১৩৪৯।  



 

 

ওয়াোল্লামসক বো হসো, যমদ দু’মট কনযা েন্তান হয়? মতমন 

উত্তর মদসেন, তবুও ওয়ামজব। োহাবীগণ থকউ থকউ বসেন, 

যমদ রােূেুল্লাহ োল্লাল্লাহু ‘আোইমহ ওয়াোল্লাসমর কাসে ১মট 

কনযা েন্তান েম্পসকথ মজজ্ঞাো করা হত, তাহসে মতমন অবশযই 

একই উত্তর মদসতন।’292 

* আবূ হুরায়রা রামদয়াল্লাহু ‘আনহু হসত বমণথত,  

ُِ لُ َرس و س ئِلَُ ثَرُِ َعنُ  -وسلم عليه للُا صلى- ّللاَّ  النَّاسَُ ي د ِخلُ  َما أَك 

ُِ تَق َوى » فَقَالَُ ال َجنَّةَُ نُ  ّللاَّ س  ل قُِ َوح   .« ال خ 

‘রােূেুল্লাহ োল্লাল্লাহু ‘আোইমহ ওয়াোল্লামসক মজজ্ঞাো করা 

হসো, থকান মজমনে মানুেসক থবমশ জান্নাসত প্রসবশ করায়? 

মতমন উত্তর মদসেন, আল্লাহর ভয় ও উত্তম চমরত্র।’293 

* ‘ইয়াদ ইবন মহমার আে-মুজাসশ‘য়ী রামদয়াল্লাহু ‘আনহু হসত 

বমণথত, রােূেুল্লাহ োল্লাল্লাহু আোইমহ ওয়াোল্লাম বসেন,  

لُ » ق ِسط ُ س ل َطانُ  ذ و ثَََلثَة ُ ال َجنَّةُِ أَه  قُ  م  تََصد ِ َوفَّقُ  م  لُ  م   َرِحيمُ  َوَرج 
بَى ِذي ِلك ل ُِ ال قَل بُِ َرقِيقُ  ِلمُ  ق ر  س  تَعَف ِفُ  َوَعِفيفُ  َوم   «... ِعيَالُ  ذ و م 

 

 আহমাদ ৩/৩০৩।  

 লিরলমযী: ২০০৪; ইবন মাজাহ: ৪২৪৬; ইবন লহব্বান: ৪৭৬।  



 

 

“জান্নাতী মতন প্রকার: ১. নযায়-মবচারক, েদকাদানকারী, 

থতৌমফকপ্রাপ্ত বাদশাহ, ২. দয়াবান, থকামে হৃদসয়র অমধকারী, 

আত্মীয়-স্বজন ও প্রসতযক মুেমেসমর েসে নম্র বযবহারকারী ও 

৩. েচ্চমরত্র ও যাচ্ঞা করা থর্সক িমবত্র বযমক্ত অর্চ থে বড় 

িমরবাসরর অমধকারী অভাবী।’294 

থহ ভ্রাতাগণ! এখাসন রােূেুল্লাহ োল্লাল্লাহু আোইমহ 

ওয়াোল্লাসমর এমন মকেু হাদীে বণথনা করা হসো, যাসত 

জান্নাতী বযমক্তগসণর গুণাবমে উসল্লখ করা হসয়সে। থয বযমক্ত 

জান্নাসত যাওয়ার ইিা কসর এটা শুধু তার জনয।  

আল্লাহর কাসে তাওফীক চাই থযন মতমন আমাসদর ও 

আিনাসদর থে িসর্র অনুোরী কসরন এবং আমাসদর 

জান্নাসতর িসর্ অটে রাসখন। মনশ্চয় মতমন দাতা ও দয়ােু।  

আর আল্লাহ োোত থিশ করুন আমাসদর নবী মুহাম্মাদ, তাাঁর 

িমরবার-িমরজন ও েকে োহাবীর উির।  

  

 

 মুসলিম: ২৮৬৫।  



 

 

িঞ্চমবংশ আের 

জাহান্নাসমর বণথনা 

আল্লাহ আমাসদরসক তা থর্সক আশ্রয় মদন 

 

েকে প্রশংো মচরঞ্জীব েবথেোর ধারক আল্লাহর জনয, মতমন 

শ্বাশত আর থকউ নয়। মতমন আেমান উিসর স্থািন কসরসেন 

এবং তারকারামজ মদসয় েুেমিত কসরসেন। িাহাড়রামজ মদসয় 

ভূিৃষ্ঠসক মহাশূসনয মস্থর কসরসেন। আিন কুদরসত এেব 

থদহধারীসক েৃমষ্ট কসরসেন অতঃির তাসক মৃতুয মদসয়সেন এবং 

মচিটুকুও মমমটসয় মদসয়সেন। আবার মতমন েমবগুসোয় প্রাণ 

ফুাঁমকসয় থদসবন আর েহো মৃতরা দাাঁমড়সয় যাসব। তাসদর 

একদে থনয়ামতস্থান তর্া জান্নাসত যাসব। আসরকদে 

শামস্তস্থান তর্া জাহান্নাসম যাসব, তাসদর োমসন এর দরজা 

উনু্মক্ত করা হসব, প্রমতমট দরজার জনয রসয়সে তাসদর মধয 

থর্সক মনমদথষ্ট একমট থশ্রণী। তাসদরসক প্রেমম্বত স্তম্ভেমূসহ 

আবদ্ধ কসর রাখা হসব মচন্তা ও কসষ্টর মসধয। থেমদন তাসদরসক 

তাসদর ওির ও মনচ থর্সক শামস্ত গ্রাে করসব, তাসদর থকউ 

করুণাপ্রাপ্ত হসব না।  



 

 

আমম োক্ষয থদই থয একমাত্র আল্লাহ োড়া থকাসনা েতয ইোহ 

থনই; তাাঁর থকাসনা শরীক থনই। এমন বযমক্তর োক্ষয থয মুমক্তর 

প্রতযাশা কসর। আমম আরও োক্ষয থদই থয মুহাম্মদ তাাঁর বান্দা 

ও রােূে। যার আনীত দীনসক আল্লাহ িারেয ও থরাম 

োম্রাসজযর ওির মবজয় দান কসরসেন।  

আল্লাহ োোত ও োোম বমেথত করুন তাাঁর ওির, তাাঁর 

িমরবার, োহাবী এবং যতমদন থমঘমাো মুেেধাসর বৃমষ্ট বেথণ 

কসর ততমদন িযথন্ত আগত তাাঁর েকে অমনন্দয অনুোরীর 

ওির। 

o থহ মুেমেম ভাইগণ! আল্লাহ তা‘আো কুরআন মাজীসদ 
জাহান্নাসমর আগুন েম্পসকথ ভয় থদমখসয়সেন এবং 
আমাসদর মবমভন্ন প্রকার আযাসবর খবর মদসয়সেন। যা 
শুনসে অন্তরাত্মা থকাঁসি উসঠ। জান থফসট যাওয়ার উিক্রম 
হয়। মতমন আমাসদর ওির করুণাময় বসেই আমাসদর 
মবমভন্ন ধরসণর ভয় থদমখসয় েতকথ কসরসেন; যাসত আমরা 
ভাসোভাসব োবধান ও ভীত হসত িামর।  

o েুতরাং আল্লাহর মকতাব কুরআসন মাজীসদ এবং রােূে 
োল্লাল্লাহু ‘আোইমহ ওয়াোল্লাম এর েুন্নাসত জাহান্নাসমর 
আযাব েম্পসকথ যা এসেসে তা শুনুন; যাসত আিনারা 
উিসদশ গ্রহণ করসত িাসরন। 



 

 

ا ُ﴿ وا ُ َرب ِك مُۡ إِلَىَُٰ َوأَنِيب و   ََلُ ث مَُّ ٱۡلعَذَابُ  يَۡأتِيَك مُ  أَن قَۡبلُِ ِمن لَه ۥُ َوأَۡسِلم 
ونَُ  ]  ٥٤: الزمر[ ﴾ ٥٤ ت نَصر 

‘সতামরা স্বীয় রসবর অমভমুখী হও এবং তার আজ্ঞাবহ ও 

অনুগত হও থতামাসদর কাসে আযাব আোর িূসবথ। এরির 

থতামাসদর োহাযয করা হসব না।’ {েূরা আয-যুমার, আয়াত: 

৫৪} 

* আল্লাহ তা‘আো বসেন: 

ِفِرينَُ أ ِعدَّۡتُ ٱلَّتِيُ  ٱلنَّارَُ َوٱتَّق وا ُ ﴿  ]  ١٣١: عمراُن ال[ ُ﴾ ١٣١ ِلۡلَكَٰ

‘সতামরা ওই আগুনসক ভয় কর, যা কাসফরসদর জনয দতমর 

করা হসয়সে।’ {েূরা আসে ইমরান, আয়াত: ৩১} 

* আল্লাহ তা‘আো আরও বসেন: 

ِفِرينَُ أَۡعتَۡدنَا إِنَّا ُ ﴿ ِسََل ُ ِلۡلَكَٰ َٗلُوَُ َسلََٰ  ]  ٤: اَلنسان[ ﴾ ٤ َوَسِعيًرا أَۡغلََٰ

‘মনশ্চয় আমরা কাসফরসদর জনয প্রস্তুত কসর থরসখমে মশকে, 

থবমড় ও প্রজ্জ্বমেত অমি।’ {েূরা আে-ইনোন, আয়াত: ৪} 

* আল্লাহ তা‘আো আরও বসেন: 

ِلِمينَُ أَۡعتَۡدنَا إِنَّا ُ ﴿
 ]  ٢٩: الكهف[ ﴾س َراِدق َهاُ  بِِهمُۡ أََحاطَُ نَاًرُا ِللظََّٰ



 

 

‘মনশ্চয় আমরা যামেমসদর জনয আগুন প্রস্তুত কসরমে, যার 

প্রাচীরগুসো তাসদরসক থবষ্টন কসর থরসখসে। {েূরা আে-

কাহফ, আয়াত: ২৯} 

* আল্লাহ তা‘আো শয়তানসক েক্ষয কসর বেসেন: 

نُ  َعلَۡيِهمُۡ لَكَُ لَۡيسَُ ِعبَاِدُي إِنَُّ﴿ ُ س ۡلَطَٰ  ٤٢ ٱۡلغَاِوينَُ ِمنَُ ٱتَّبَعَكَُ َمنُِ إَِلَّ
بُ  َسۡبعَة ُ لََهُا ٤٣ أَۡجَمِعينَُ لََمۡوِعد ه مُۡ َجَهنَّمَُ إِنَُّوَُ ۡنه مُۡ بَابُ  ل ِك ل ُِ أَۡبَوَٰ  م ِ

ۡزءُ  ۡقس ومُ  ج   ]  ٤٤  ُ،٤٢: الحجُر[ ﴾٤٤ مَّ

‘মনশ্চয় আমার বান্দাসদর উির থতামার থকাসনা ক্ষমতা থনই, 

তসব ির্ভ্রষ্টরা োড়া যারা থতামাসক অনুেরণ কসরসে। আর 

মনশ্চয় জাহান্নাম তাসদর েকসের প্রমতশ্রুত স্থান। তার োতমট 

দরজা রসয়সে। প্রমতমট দরজার জনয রসয়সে তাসদর মধয থর্সক 

মনমদথষ্ট একমট থশ্রণী।’ {েূরা আে-মহজর, আয়াত: ৪২-৪৪} 

* আল্লাহ তা‘আো আরও বসেন: 

ا ُ ٱلَِّذينَُ َوِسيقَُ ﴿ و  َمًراُ  َجَهنَّمَُ إِلَىَُٰ َكفَر  ُ  ز  وَهُا إِذَا َحتَّىَٰ  تُۡف تِحَُ َجا ء 
ب َها  ]  ٧١: الزمر[ ﴾أَۡبَوَٰ

‘আর কামফরসদরসক দসে দসে জাহান্নাসমর মদসক হাাঁমকসয় 

মনসয় যাওয়া হসব। অবসশসে তারা যখন জাহান্নাসমর কাসে 



 

 

এসে থিৌঁেসব তখন তার দরজাগুসো খুসে থদয়া হসব।’ {েূরা 

আয-যুমার, আয়াত: ৭১} 

* আল্লাহ তা‘আো অনযত্র বসেন: 

وا ُ َوِللَِّذينَُ ﴿  فِيَهُا أ ۡلق وا ُ إِذَا ُ ٦ ٱۡلَمِصيرُ  َوبِۡئسَُ َجَهنََّمُ  َعذَابُ  َرب ِِهمُۡبُِ َكفَر 
  ُ،٦: الملك[ ﴾ٱۡلغَۡيِظُ  ِمنَُ تََميَّزُ  تََكاد ُ ٧ تَف ورُ  َوِهيَُ َشِهيٗقُا لََها َسِمع وا ُ

٨  [ 

‘আর যারা তাসদর রবসক অস্বীকার কসর, তাসদর জনয রসয়সে 

জাহান্নাসমর আযাব। আর কতইনা মনকৃষ্ট থেই প্রতযাবতথনস্থে! 

যখন তাসদরসক তাসত মনসক্ষি করা হসব, তখন তারা তার 

মবকট শব্দ শুনসত িাসব। আর তা উর্মেসয় উঠসব। থক্রাসধ 

তা মেন্নমভন্ন হবার উিক্রম হসব।’ {েূরা আে-মুেক, আয়াত: 

৬-৮} 

* আল্লাহ তা‘আো আরও বসেন: 

مُ  يَۡومَُ ﴿ ه  ِلِهمُۡ ۡحتُِتَُ َوِمُن فَۡوقِِهمُۡ ِمُن ٱۡلعَذَابُ  يَۡغَشىَٰ : العنكبوُت[ ﴾أَۡرج 

٥٥  [ 



 

 

‘সযমদন আযাব তাসদরসক তাসদর উির থর্সক ও তাসদর 

িাসয়র নীসচ থর্সক আিন্ন কসর থফেসব’ {েূরা আে-

‘আনকাবূত, আয়াত: ৫৫} 

* আল্লাহ তা‘আো আরও বসেন: 

ُم ﴿ ُن لَه  نَُ ظ لَلُ  فَۡوقِِهمُۡ م ِ ُ  تَۡحتِِهمُۡ َوِمُن ٱلنَّارُِ م ِ ِلكَُ ظ لَل   ٱللَّ ُ فُ ي َخو ُِ ذََٰ
ِعبَادُِ ِعبَادَه ُۥ  بِهِۦ  ]  ١٦: الزمر[ ﴾ ١٦ فَٱتَّق ونُِ يََٰ

‘তাসদর জনয তাসদর উিসরর মদসক র্াকসব আগুসনর আিাদন 

আর তাসদর মনসচর মদসকও র্াকসব (আগুসনর) আিাদন; 

এদ্বারা আল্লাহ তাাঁর বান্দাসদরসক ভয় থদখান। ‘থহ আমার 

বান্দারা, থতামরা আমার তাকওয়া অবেম্বন কর’।’ {েূরা আয-

যুমার, আয়াত: ১৬} 

* আল্লাহ তা‘আো আরও বসেন: 

بُ  ﴿ َمالُِ َوأَۡصَحَٰ بُ  َما ُ ٱلش ِ َمالُِ أَۡصَحَٰ ومُ  فُِي ٤١ ٱلش ِ  ٤٢ َوَحِميمُ  َسم 
ُن َوِظل ُ  ُ ٤٣ ومُ يَۡحمُ  م ِ  ]  ٤٤  ُ،٤١: الواقعة[ ُ﴾ ٤٤ َكِريمُ  َوََلُ بَاِردُ  َلَّ

‘আর বাম মদসকর দে, কত হতভাগয বাম মদসকর দে! তারা 

র্াকসব তীব্র গরম হাওয়া এবং প্রচণ্ড উত্তপ্ত িামনসত, আর 

প্রচণ্ড কাসো থধাাঁয়ার োয়ায়, যা শীতেও নয়, েুখকরও নয়।’ 

{েূরা আে-ওয়ামকয়া, আয়াত: ৪১-৪৪} 



 

 

* আল্লাহ তা‘আো আরও বসেন: 

وا ُ ََلُ َوقَال وا ُ﴿ اُ  أََشدُُّ َجَهنَّمَُ نَارُ  ق لُۡ ٱۡلَحر ُِه فِي تَنِفر   ] ٨١ :التوبة[ ﴾ َحر ٗ

‘তারা (মুনামফকরা) বসে, এ গরসম অমভযাসন থবর হসয়া না। 

বসে দাও, জাহান্নাসমর আগুন এর থচসয়ও প্রচণ্ড উত্তপ্ত।’ {েূরা 

আত-তওবা, আয়াত: ৮১} 

* আল্লাহ তা‘আো আরও বসেন: 

كَُ َوَما ُ ﴿ ُ نَارُ  ١٠ ِهيَهُۡ َمُا أَۡدَرىَٰ
 ]  ١١  ُ،١٠: القارعة[ ﴾ ١١ َحاِميَة  

‘আিমন মক জাসনন তা কী? তা হসো: প্রজ্জ্বমেত অমি।’ {েূরা 

আে-কামর‘আহ, আয়াত: ১০-১১} 

* আল্লাহ তা‘আো আরও বসেন: 

ۡجِرِمينَُ إِنَُّ ﴿ لُ  فِي ٱۡلم 
ُ َضلََٰ  َعلَىَُٰ ٱلنَّارُِ فِي ي ۡسَحب ونَُ يَۡومَُ ٤٧ َوس ع ر 

وِهِهمُۡ ج   ]  ٤٨  ،٤٧: القمر[ ُ﴾ ٤٨ َسقَرَُ َمسَُّ ذ وق وا ُ و 

‘মনশ্চয় অিরাধীরা রসয়সে ির্ভ্রষ্টতা ও (িরকাসে) প্রজ্জ্বমেত 

আগুসন। থেমদন তাসদরসক উিুড় কসর থটসন মহাঁচসড় জাহান্নাসম 

থনয়া হসব। (বো হসব) জাহান্নাসমর থোাঁয়া আস্বাদন কর।’ {েূরা 

আে-কামার, আয়াত: ৪৭-৪৮} 



 

 

* আল্লাহ তা‘আো আরও বসেন: 

كَُ َوَما ُ ﴿ اَحةُ لَُ ٢٨ تَذَرُ  َوََلُ ت ۡبِقي ََلُ ٢٧ َسقَرُ  َما أَۡدَرىَٰ  ٢٩ ل ِۡلبََشرُِ وَّ
 ]  ٢٩  ُ،٢٧: المدثر[ ﴾

‘মকসে আিনাসক জানাসব জাহান্নাসমর আগুন কী? এটা 

অবমশষ্টও রাখসব না এবং থেসড়ও থদসব না। চামড়াসক দগ্ধ 

কসর কাসো কসর থদসব।’ {েূরা আে-মুোেমের, আয়াত: ২৭-

২৯} 

* আল্লাহ তা‘আো আরও বসেন: 

ا ُ َءاَمن وا ُ ٱلَِّذينَُ يََٰ أَيَُّهُا ﴿  ٱلنَّاسُ  َوق ود َها نَاٗرا َوأَۡهِليك مُۡ أَنف َسك مُۡ ق و 
ئَِكة ُ َعلَۡيَهُا َوٱۡلِحَجاَرة ُ

ُ ِشدَادُ  ِغََلظُ  َملََٰ  َُ يَۡعص ونَُ َلَّ  مُۡأََمَرهُ  َما ُ ٱللَّ
ونَُ َمُا َويَۡفعَل ونَُ  ]  ٦: التحريُم[ ﴾ ٦ ي ۡؤَمر 

‘সহ মুমমনগণ! থতামরা মনসজসদর এবং িমরবার-িমরজনসদর 

থে অমি থর্সক রক্ষা কর, যার ইন্ধন হসব মানুে ও প্রস্তর। 

যাসত মনসয়ামজত আসে িাোণ হৃদয় ও কমঠন স্বভাসবর 

থফসরশতাগণ। তারা আল্লাহ তা‘আো যা আসদশ কসরন তা 

অমানয কসর না এবং যা করসত আসদশ করা হয় তাই কসর।’ 

{েূরা আত-তাহরীম, আয়াত: ৬} 

* আল্লাহ তা‘আো আরও বসেন: 



 

 

ُ ُيتَۡرمُِ إِنََّهُا ﴿ لَت ُ َكأَنَّه ۥُ ٣٢ َكٱۡلقَۡصرُِ بَِشَرر  ۡفر ُ ِجَمَٰ  ُ﴾ ٣٣ ص 
 ]  ٣٣  ،٣٢: المرسَلُت[

‘মনশ্চয় তা (জাহান্নাম) েড়াসব প্রাোদেম সু্ফমেে। তা থযন 

হেুদ উেী।’ {েূরা আে-মুরোোত, আয়াত: ৩২-৩৩} 

* আল্লাহ তা‘আো আরও বসেন: 

ۡجِرِمينَُ َوتََرى ﴿ قَرَُّ يَۡوَمئِذُ  ٱۡلم  ُم ٤٩ ٱْۡلَۡصفَادُِ فِي نِينَُمُّ ُن َسَرابِيل ه   م ِ

مُ  َوتَۡغَشىَُٰ قَِطَرانُ  وَهه  ج   ]  ٥٠  ،٤٩: ابراهيم[ ﴾ ٥٠ ٱلنَّارُ  و 

‘আর থে মদন তুমম অিরাধীসদর থদখসব তারা মশকসে বাাঁধা। 

তাসদর থিাশাক হসব আেকাতরার এবং আগুন তাসদর 

থচহারােমূহসক থঢসক থফেসব।’ {েূরা ইবরাহীম, আয়াত: ৪৯-

৫০} 

* আল্লাহ তা‘আো আরও বসেন: 

لُ  إِذُِ ﴿ ِقِهمُۡ فِيُ  ٱْۡلَۡغلََٰ ِسلُ  أَۡعنََٰ  ]  ٧٢  ُ،٧١: غافر[ ُ﴾ ٧١ ي ۡسَحب ونَُ َوٱلسَّلََٰ

‘যখন তাসদর গেসদসশ থবড়ী ও মশকে র্াকসব, তাসদরসক 

থটসন মনসয় যাওয়া হসব- ফুটন্ত িামনসত, অতঃির তাসদরসক 

আগুসন থিাড়াসনা হসব।’ {েূরা গামফর/আে-মুমমন, আয়াত: 

৭১-৭২} 



 

 

* আল্লাহ তা‘আো আরও বসেন: 

وا ُ فَٱلَِّذينَُ ﴿ عَۡتُ َكفَر  مُۡ ق ط ِ ن ثِيَاب ُ لَه  ُ م ِ ء وِسِهمُ  فَۡوقُِ ِمُن ي َصبُُّ نَّار   ر 
ل ود ُ ب ط ونِِهمُۡ فِي َمُا هِۦبُِ ي ۡصَهرُ  ١٩ ٱۡلَحِميمُ  ِمعُ  َولَه م ٢٠ َوٱۡلج  قََٰ  ِمنُۡ مَّ
ا ُ ك لََّما ُ ٢١ َحِديدُ  وا ُيَخُۡ أَُن أََراد و  ج   فِيَهُا أ ِعيد وا ُ َغم ُ  ِمنُۡ ِمۡنَهُا ر 

   ]  ٢٢  ،١٩: الحج[ ﴾ ٢٢ ٱۡلَحِريقُِ َعذَابَُ َوذ وق وا ُ

‘তসব যারা কুফরী কসর তাসদর জনয আগুসনর থিাশাক প্রস্তুত 

করা হসয়সে। তাসদর মার্ার উির থর্সক থঢসে থদয়া হসব 

ফুটন্ত িামন। যার দ্বারা তাসদর থিসটর অভযন্তসর যা মকেু 

রসয়সে তা ও তাসদর চামড়ােমূহ মবগমেত করা হসব। আর 

তাসদর জনয র্াকসব থোহার হাতুমড়। যখনই তারা যন্ত্রণাকাতর 

হসয় তা থর্সক থবর হসয় আেসত চাইসব, তখনই তাসদরসক 

তাসত মফমরসয় থদয়া হসব এবং বো হসব, দহন-যন্ত্রণা আস্বাদন 

কর।’ {েূরা আে-হজ, আয়াত: ১৯-২২} 

* আল্লাহ তা‘আো আরও বসেন: 

وا ُ ٱلَِّذينَُ إِنَُّ ﴿ تِنَاُ بُِ َكفَر  ل ود ه ُم نَِضَجۡتُ ك لََّما نَاٗرُا ن ۡصِليِهمُۡ َسۡوفَُ ايََٰ  ج 
مُۡ ه  ل ودًا بَدَّۡلنََٰ  ]  ٥٦: النساء[ ﴾َبُهٱۡلعَذَا ِليَذ وق وا ُ َغۡيَرَهُا ج 

‘মনশ্চয় যারা আমার মনদশথনেমূহ অস্বীকার করসব, আমম 

তাসদর আগুসন মনসক্ষি করব। তাসদর চামড়াগুসো যখন জ্বসে 

িুসড় যাসব তখন আবার আমম অনয চামড়া মদসয় তা িাসট 



 

 

থদব। যাসত তারা আযাব থভাগ করসব িাসর।’ {েূরা আন-

মনো, আয়াত:  ৫৬} 

* আল্লাহ তা‘আো আরও বসেন: 

قُّومُِ َشَجَرتَُ إِنَُّ ﴿ ۡهلُِ ٤٤ ٱْۡلَثِيمُِ َطعَامُ  ٤٣ ٱلزَّ  ٱۡلب ط ونُِ فِي يَۡغِلي َكٱۡلم 
 ]  ٤٦  ،٤٣: الدخان[ ﴾ ٤٦ َحِميمُِٱلُۡ َكغَۡليُِ ٤٥

‘মনশ্চয় যাকূ্কম বৃক্ষ। িািীর খাদয; গমেত তামার মত, 

উদরেমূসহ ফুটসত র্াকসব। ফুটন্ত িামনর মত।’ {েূরা আদ-

দুখান, আয়াত: ৪৩-৪৬} 

* আল্লাহ তা‘আো আরও বসেন: 

جُ  َشَجَرةُ  إِنََّها﴿  ء وسُ رُ  َكأَنَّه ۥُ َطۡلع َهُا ٦٤ ٱۡلَجِحيمُِ أَۡصلُِ فِيُ  تَۡخر 
ِطينُِ  ]  ٦٥  ،٦٤: الصافاُت[ ُ﴾٦٥ ٱلشَّيََٰ

‘এমট একমট বৃক্ষ যা উদগত হয় জাহান্নাসমর মূে থর্সক। এর 

গুি শয়তাসনর মস্তসকর নযায়।’ {েূরা আে-োফফাত: ৬৪-

৬৫} 

* আল্লাহ তা‘আো আরও বসেন: 



 

 

ا لُّونَُ أَيَُّها إِنَّك مُۡ ث مَُّ ﴿ ب ونَُ ٱلضَّ َكذ ِ ُشَُ ِمُن َْل ِكل ونَُ ٥١ ٱۡلم  ن َجر   َزقُّومُ  م ِ
ِرب ونَُ ٥٣ ٱۡلب ط ونَُ ِمۡنَهُا ونَُُ فََمالُِ ٥٢ ِرب ونَُ ٥٤ ٱۡلَحِميمُِ ِمنَُ َعلَۡيهُِ فََشَٰ  فََشَٰ

  ] ٥٥  ،٥١: الواقعة[ ُ﴾ ٥٥ ٱۡلِهيمُِ ش ۡربَُ

‘অতঃির থহ ির্ভ্রষ্ট মমর্যাসরািকারীরা! থতামরা অবশযই 

ভক্ষণ করসব যাকু্কম বৃসক্ষর ফে, তা দ্বারা উদর িূণথ করসব। 

অতঃির িান করাসব উত্তপ্ত িামন, িান করসব মিিামেত উসটর 

নযায়।’ {েূরা আে-ওয়ামক‘আ, আয়াত: ৫১-৫৫} 

* আল্লাহ তা‘আো আরও বসেন: 

ۡهلُِ بَِما ءُ  ي غَاث وا ُ يَۡستَِغيث وا ُ َوإُِن﴿ وهَُ  يَۡشِوُي َكٱۡلم  ج   ٱلشََّرابُ  بِۡئسَُ ٱۡلو 
ۡرتَفَقًُا َوَسا َءۡتُ  ]  ٢٩: الكهف[ ﴾ ٢٩ م 

‘যমদ তারা িান করার জনয প্রার্থনা কসর তখন তাসদর িুাঁসজর 

নযায় িানীয় দ্রবয থদয়া হসব। যা তাসদর মুখমণ্ডে দগ্ধ করসব। 

তা কতই না মনকৃষ্ট িামন এবং খুবই মন্দ আশ্রয়স্থে।’ {েূরা 

আে-কাহফ, আয়াত: ২৯} 

* আল্লাহ তা‘আো আরও বসেন: 

 ]  ١٥: محمُد[ ﴾ ١٥ ا َءه مُۡأَۡمعَُ فَقَطَّعَُ َحِميٗما َما ءًُ َوس ق وا ُ ﴿

‘এবং তাসদর ফুটন্ত িামন িান করাসনা হসব। যা তাসদর নাড়ী-

ভুমড় মেন্ন-মভন্ন কসর থফেসব।’ {েূরা মুহাম্মাদ, আয়াত: ১৫} 



 

 

* আল্লাহ তা‘আো আরও বসেন: 

ا ءُ  ِمُن َوي ۡسقَىَُٰ ﴿ ع ه ۥُ ١٦ َصِديدُ  مَّ  تُ ٱۡلَمۡوُ َويَۡأتِيهُِ ي ِسيغ ه ۥُ يََكاد ُ َوََلُ يَتََجرَّ
 ُ﴾ ١٧ َغِليظُ  َعذَابُ  َوَرا ئِهِۦ َوِمُن بَِمي ِت ُ  ه وَُ َوَمُا َمَكانُ  ك ل ُِ ِمن
 ]  ١٧  ،١٦: ابراهيم[

‘তাসদর িুাঁজ থমশাসনা িামন িান করাসনা হসব। থঢাক মগসে 

তা িান করসব। তা গোর থভতর প্রসবশ করসে মসন হসব 

চতুমদথক থর্সক তার কাসে মৃতুয আগমন করসে। এরিরও থে 

মরসব না। তার মিেসন অসিক্ষা করসে কসঠার আযাব।’ {েূরা 

ইবরাহীম, আয়াত: ১৬-১৭} 

* আল্লাহ তা‘আো আরও বসেন: 

ۡجِرِمينَُ إِنَُّ ﴿ ِلد ونَُ َجَهنَّمَُ َعذَابُِ فِي ٱۡلم   َوه مُۡ َعۡنه مُۡ ي فَتَّرُ  ََلُ ٧٤ َخَٰ
ۡبِلس ونَُ فِيهُِ ه مُۡ َوَما ٧٥ م  ِكن َظلَۡمنََٰ ِلِمينَُ ه مُ  َكان وا ُ َولََٰ

 َونَادَۡوا ُ ٧٦ ٱلظََّٰ
ِلكُ  َمَٰ ِكث ونَُ إِنَّك م قَالَُ َربَُّكُ  َعلَۡينَا ِليَۡقِضُ يََٰ   ُ،٧٤: الزخرف[ ﴾ ٧٧ مََّٰ

٧٧  [ 

‘মনশ্চয়ই অিরাধীরা জাহান্নাসম মচরকাে র্াকসব। তাসদর 

আজাব োঘব করা হসব না। তারা তর্ায় হতাশ হসয় র্াকসব। 

আমরা তাসদর প্রমত জুেুম কমরমন বরং তারাই মেে জাসেম। 

তারা থিসক বেসব থহ মামেক! (সফসরশতার নাম) থতামার 

রবসক বে, থযন আমাসদর বযািাসর ফয়োো কসর থদন 



 

 

(আমাসদর মৃতুয থদন)। থে বেসব মনশ্চয়ই থতামরা মচরকাে 

জাহান্নাসম র্াকসব।’ {েূরা আয-যুখরুফ, আয়াত: ৭৪-৭৭} 

* আল্লাহ তা‘আো আরও বসেন: 

مُۡ ﴿ ه  ۡأَوىَٰ ه مُۡزُِ َخبَۡتُ ك لََّما َجَهنَّم ُ  مَّ  ]  ٩٧: اَلسراء[ ﴾ ٩٧ َسِعيٗرا ۡدنََٰ

‘তাসদর মঠকানা হসো জাহান্নাম। যখনই মনবথামিত হওয়ার 

উিক্রম হসব আমম তখন অমি আরও বৃমদ্ধ কসর থদব।’ {েূরা 

বনী ইেরাইে, আয়াত: ৯৭} 

* আল্লাহ তা‘আো আরও বসেন:  

وا ُ ٱلَِّذينَُ إِنَُّ ﴿ وا ُ َكفَر  مُۡ َوََلُ لَه مُۡ ۡغِفرَُِليَُ ٱللَّ ُ يَك نُِ لَمُۡ َوَظلَم   َطِريقًا ِليَۡهِديَه 
١٦٨ ُ ِلِدينَُ َجَهنَّمَُ َطِريقَُ إَِلَّ ِلكَُ َوَكانَُ أَبَٗداُ  فِيَها ُ َخَٰ ُِ َعلَُى ذََٰ  يَِسيٗرُا ٱللَّ
 ]  ١٦٩  ،١٦٨: ءالنسا[ ُ﴾ ١٦٩

‘মনশ্চয়ই যারা কুফুরী কসর এবং  যুেম কসর, আল্লাহ তাসদর 

ক্ষমা করসবন না। মতমন তাসদর জাহান্নাসমর ির্ োড়া অনয 

থকাসনা ির্ থদখাসবন না। তারা থেখাসন মচরকাে র্াকসব। 

আর এটা আল্লাহর জনয েহজ।’ {েূরা আন-মনো, আয়াত: 

১৬৮-১৬৯} 

* আল্লাহ তা‘আো আরও বসেন: 



 

 

َُ إِنَُّ ﴿ ِفِرينَُ لَعَنَُ ٱللَّ مُۡ َوأََعدَُّ ٱۡلَكَٰ  ]  ٦٤: اَلحزاُب[ ُ﴾ ٦٤ َسِعيًرا لَه 

‘মনশ্চয় আল্লাহ তা‘আো কাসফরসদর ো‘নত কসরসেন। তাসদর 

জনয অমি প্রস্তত কসর থরসখসেন।’ {েূরা আে-আহযাব, 

আয়াত: ৬৪} 

* আল্লাহ তা‘আো আরও বসেন: 

َُ يَۡعِصُ َوَمن ﴿ ِلِدينَُ َجَهنَّمَُ نَارَُ لَه ۥُ فَإِنَُّ َوَرس ولَه ۥُ ٱللَّ  ٢٣ أَبَدًا فِيَها ُ َخَٰ
 ]  ٢٣: الجن[ ﴾

‘সয বযমক্ত আল্লাহ ও তাাঁর রােূসের আসদশ অমানয কসর তার 

জনয রসয়সে জাহান্নাসমর আগুন তারা তর্ায় মচরকাে র্াকসব।’ 

{েূরা আে-মজন, আয়াত: ২৩} 

* আল্লাহ তা‘আো আরও বসেন: 

كَُ َوَما ُ ﴿ طَُ َما أَۡدَرىَٰ ُِ نَارُ  ٥ َمة ُٱۡلح  وقَدَة ُ ٱللَّ  َعلَُى تَطَِّلعُ  ٱلَّتُِي ٦ ٱۡلم 
ۡؤَصدَُ َعلَۡيِهُم إِنََّهُا ٧ دَةُُِ ِٱْۡلَفُۡ َمدَّدَةُِ  َعَمدُ  فِي ٨ ةُ مُّ   ،٥: الهمزة[ ُ﴾ ٩ مُّ

٩  [ 

‘আর মকসে আিনাসক জানাসব হুতামা কী? আল্লাহর প্রজ্জ্বমেত 

আগুন। যা হৃৎমিণ্ড িযথন্ত থিৌঁসে যাসব। মনশ্চয় তা তাসদরসক 



 

 

আবদ্ধ কসর রাখসব প্রেমম্বত স্তম্ভেমূসহ।’ {েূরা আে-হুমাযা, 

আয়াত: ৫-৯} 

এোড়াও জাহান্নাসমর আগুসনর বণথনা ও মবমভন্ন প্রকাসরর 

যন্ত্রণাদায়ক স্থায়ী শামস্ত েম্পসকথ বহু আয়াত রসয়সে।  

অনুরূিভাসব হাদীসেও জাহান্নাসমর বণথনা রসয়সে: থযমন, 

* হাদীসে রসয়সে, আবু্দল্লাহ ইবন মােউদ রামদয়াল্লাহু ‘আনহু 

বণথনা কসরন, রােূেুল্লাহ োল্লাল্লাহু আোইমহ ওয়াোল্লাম 

বসেসেন, 

َمئِذُ  بَِجَهنَّمَُ تَُىي ؤُ »  َسب ع ونَُ ِزَمامُ  ك ل ُِ َمعَُ ِزَمامُ  أَل فَُ َسب ع ونَُ لََها يَو 
ونََهُا َملَكُ  أَل فَُ رُّ  .« يَج 

‘জাহান্নামসক মকয়ামসতর ময়দাসন আনা হসব। যা ৭০ হাজার 

থফসরশতা ৭০ হাজার মশকে দ্বারা (সবাঁসধ) থটসন উঠাসব।’295 

* হাদীসে আসরা রসয়সে, আবূ হুরায়রা রামদয়াল্লাহু ‘আনহু 

থর্সক বমণথত, রােূেুল্লাহ োল্লাল্লাহু আোইমহ ওয়াোল্লাম 

বসেসেন, 

 

 মুসলিম: ২৮৪২।  



 

 

ك مُ » ءُ  نَار  ز  ًءا َسب ِعينَُ ِمنُ  ج  ز   إِنُ  للاُِ س ولَُرَُ يَا قِيلَُ َجَهنَّمَُ نَارُِ ِمنُ  ج 
لَتُ  قَالَُ لََكافِيَةًُ َكانَتُ  عَةُ  َعلَي ِهنَُّ ف ض ِ ًءا َوِست ِينَُ بِتِس  ز   ِمث لُ  ك لُّه نَُّ ج 
َها  .«َحر ِ

‘দুমনয়ার আগুন থর্সক জাহান্নাসমর আগুসনর তাি েত্তর গুণ 

থবমশ। তখন োহাবীগণ বেসেন, থহ আল্লাহর রােূে! এ 

দুমনয়ার আগুনই থতা শামস্ত থদয়ার জনয যসর্ষ্ট। মতমন উত্তর 

মদসেন, এর তাি দুমনয়ার আগুসনর ওির ৬৯ গুণ বৃমদ্ধ কসর 

থদয়া হসব। প্রসতযকমটই এর মত গরম।’296 

 

* হাদীসে আসরা আসে, আবূ হুরায়রা থর্সক বমণথত, মতমন 

বসেন,  

ُِ َرس ولُِ َمعَُ ك نَّا» بَةًُ َسِمعَُ إِذُ  -وسلم عليه للا صلُى- ّللاَّ  فَقَالَُ َوج 

ونَُ » -وسلم عليه للُا صلى- النَّبِىُُّ  ّللاَّ ُ ق ل نَا قَالَُ. « َهذَا َما تَد ر 

لَمُ  َوَرس ول ه ُ ن ذ ُ جهنُم في للُا أرسله رُ َحجَُ َهذَا » قَالَُ. أَع   َسب ِعينَُ م 

 .« قَع ِرَهُا إِلَُى ان تََهى ينح اْلنَُفَُ َخِريفًُا

‘আমরা রােূেুল্লাহ োল্লাল্লাহু ‘আোইমহ ওয়াোল্লাসমর েমু্মসখ 

হামজর মেোম হঠাৎ আমরা একটা শব্দ শুনসত থিোম। মতমন 

 

 বুখারী: ৩২৬৫; মুসলিম: ২৮৪৩।  



 

 

বসেন, থতামরা মক জান এটা মকসের শব্দ? আমরা বেোম 

আল্লাহ ও তাাঁর রােূেুল্লাহ এ বযািাসর থবমশ জাসনন। রােূেুল্লাহ 

োল্লাল্লাহু ‘আোইমহ ওয়াোল্লাম বেসেন, এটা জাহান্নাসমর 

একমট িার্সরর শব্দ। যা আল্লাহ ৭০ বের িূসবথ জাহান্নাসম 

মনসক্ষি কসরমেসেন, আজ তা জাহান্নাসমর থশে প্রাসন্ত 

থিৌঁেে।’297 

* উৎবাহ ইবন গাযওয়ান রামদয়াল্লাহু আনহু তার খুৎবার মসধয 

জাহান্নাসমর বযািাসর আসোচনা করমেসেন, মতমন বসেন, 

ِوُى َجَهنَّمَُ َشفَةُِ ِمنُ  ي ل قَى ال َحَجرَُ أَنَُّ لَنَُا ذ ِكرَُ قَدُ   َعاًمُا َسب ِعينَُ فِيَهُا فَيَه 
ُِ قَع ًرا لََها ي د ِركُ  َلَُ لَنَُّ َوَوّللاَّ  أَفَعَِجب ت مُ  لَت م 

‘জাহান্নাসমর একমট িার্র জাহান্নাসমর মকনারা থর্সক মনসক্ষি 

করা হসব তা মনচ িযথন্ত থিৌঁেসত ৭০ বের োগসব। 

এতদেসেও জাহান্নাম িািীসদর দ্বারা ভমতথ হসয় যাসব। থতামরা 

মক আশ্চযথামম্বত হসয়ে?’298 

* ‘ইবন আব্বাে রামদয়াল্লাহু ‘আনহু থর্সক হাদীসে আরও 

রসয়সে, রােূেুল্লাহ োল্লাল্লাহু আোইমহ ওয়াোল্লাম বসেন, 

 

 মুসলিম: ২৮৪৪।  

 মুসলিম: ২৯৬৭।  



 

 

َرةًُ أَنَُّ لَوُ » قُّومُِ ِمنَُ قَط   ه لُِأَُ َعلَى ْلَف َسدَتُ  الدُّن يَا دَارُِ فِى ق ِطَرتُ  الزَّ
مُ  الدُّن يَا  .«َمعَايَِشه 

‘যমদ জাহান্নাসমর যাকু্কম ফে দুমনয়াসত মনসক্ষি করা হয়, 

তাহসে তার দুগথসন্ধ দুমনয়াবােীর জীবন-যািন অেম্ভব হসয় 

যাসব।’299 আবু ঈো মতরমমযী হাদীেমটসক ‘হাোন েহীহ’ 

বসেসেন। 

* অনয হাদীসে নু‘মান ইবন বশীর রামদয়াল্লাহু ‘আনহু বণথনা 

কসরন, রােূেুল্লাহ োল্লাল্লাহু আোইমহ ওয়াোল্লাম বসেসেন, 

 يَغ ِلُى نَارُ  ِمنُ  َوِشَراَكانُِ نَع َلَنُِ لَه ُ َمنُ  َعذَابًُا النَّارُِ أَه لُِ ه َونَُأَُ إِنَُّ »
َمُا َجلُ  يَغ ِلُى َكَمُا ِدَماغ ه ُ ِمن ه   َعذَابًُا ِمن ه ُ أََشدُُّ أََحدًُا أَنَُّ يََرُى َمُا ال ِمر 
مُ  َوإِنَّه ُ َون ه   .« َعذَابًا ْلَه 

‘জাহান্নাসম যাসক েব থচসয় কম শামস্ত থদয়া হসব, তাসক 

জাহান্নাসমর দু’মট েযাসন্ডে িমরধান করাসনা হসব যার মফতাদ্বয় 

হসব আগুসনর। তার উত্তাসি মার্ার মগজ টগবগ করসত 

র্াকসব থিসগর ফুটন্ত িামনর নযায়। থে মসন করসব তাসক 

 

 আহমাদ ১/৩০১, ৩৩৮; লিরলমযী: ২৫৮৫; ইবন মাজাহ: ৪৩২৫।  



 

 

েবসচসয় থবমশ শামস্ত থদয়া হসি। মূেত তাসক েবসচসয় কম 

শামস্ত থদয়া হসি।’300 

* আরও হাদীসে রসয়সে, আনাে রামদয়াল্লাহু ‘আনহু বণথনা 

কসরন, রােূেুল্লাহ োল্লাল্লাহু ‘আোইমহ ওয়াোল্লাম বসেসেন, 

تَُى » مَُ النَّارُِ أَه لُِ ِمنُ  الدُّن يَُا أَه لُِ بِأَن عَمُِ ي ؤ  بَغُ  ال ِقيَاَمةُِ يَو   النَّارُِ فِى فَي ص 
 قَطُُّ نَِعيمُ  بِكَُ َمرَُّ لُ هَُ قَطُُّ َخي ًرا َرأَي تَُ َهلُ  آدَمَُ اب نَُ يَا ي قَالُ  ث مَُّ َصب غَةًُ
ُِ َلَُ فَيَق ولُ  تَُى .َرب ُِ يَُا َوّللاَّ ًسا النَّاِسُ بِأََشد ُِ َوي ؤ   ِمنُ  الدُّن يَُا فُِى ب ؤ 
بَغُ  ال َجنَّةُِ أَه لُِ  َرأَي تَُ َهلُ  آدَمَُ اب نَُ يَُا لَه ُ فَي قَالُ  ال َجنَّةُِ فِى َصب غَةًُ فَي ص 
ًسُا ُِ َلَُ فَيَق ولُ  قَطُُّ ِشدَّة ُ بِكَُ َمرَُّ َهلُ  قَطُُّ ب ؤ   بُِى َمرَُّ َما َرب ُِ يَا َوّللاَّ
سُ   .« قَطُُّ ِشدَّةًُ َرأَي تُ  َوَلَُ قَطُُّ ب ؤ 

‘মকয়ামসতর ময়দাসন দুমনয়ার মসধয েব থযসয় ধনাঢয ও েুখী 

বযমক্তসক আনা হসব, অতঃির তাসক জাহান্নাম থর্সক অল্প েময় 

ঢুমকসয় এসন মজজ্ঞাো করা হসব, থহ আদম েন্তান! তুমম মক 

কখনও দুমনয়াসত েুখ-শামন্তসত মেসে? তুমম মক কখনও 

দুমনয়ার মনয়ামত থিসয়মেসে? থে বেসব, না-আল্লাহর কেম! 

থহ আমার রব! আমম কখনও দুমনয়সত শামন্ত িাই মন। মঠক 

তদ্রুি দুমনয়ায় থয বযমক্ত েবথামধক কষ্টকর ও অশামন্তসত মেসে, 

তাসক অল্প েমসয়র জনয জান্নাসত ঢুমকসয় মনসয় আো হসব, 

 

 বুখারী: ৬৫৬১, ৬৫২৬; মুসলিম: ২১৩।  



 

 

অতঃির তাসক বো হসব, থহ আদম েন্তান! তুমম মক কখনও 

অভাব অনটসন মেসে? থে আল্লাহর কেম কসর বেসব, না, 

আমম কখনও থকাসনা অভাব-অনটসন বা কসষ্ট মেোম না।’301 

অর্থাৎ জাহান্নামী বযমক্ত দুমনয়ার েকে শামন্ত ও থনয়ামসতর 

কর্া ভুসে যাসব। আর জান্নাতী বযমক্ত দুমনয়ার েকে কষ্ট-

থেসশর কর্া ভুসে যাসব। 

* অির হাদীসে রসয়সে, আনাে ইবন মামেক রামদয়াল্লাহু 

‘আনহু বণথনা কসরন, রােূেুল্লাহ োল্লাল্লাহু আোইমহ ওয়াোল্লাম 

বসেসেন, 

لُِ ي قَالُ » ج  مَُ النَّارُِ أَه لُِ ِمنُ  ِللرَّ  َما لَكَُ َكانَُ لَوُ  أََرأَي تَُ : ال ِقيَاَمةُِ يَو 

ِضُ َعلَى ءُ  ِمنُ  اْلَر  ف تَِديًا ك ن تَُأَُ َشي   : قَالَُ ، نَعَمُ  : فَيَق ولُ  :قَالَُ ؟ بِهُِ م 

رُِ فُِي َعلَي كَُ أََخذ تُ  قَدُ  ، ذَِلكَُ نُ مُِ أَه َونَُ ِمن كَُ أََرد تُ  قَد ُ : فَيَق ولُ   َظه 

 .«ت ش ِركَُ أَنُ  إَِلَُّ فَأَبَي تَُ ُ، َشي ئًُا بُِي ت ش ِركَُ َلَُ أَنُ  آدَمَُ

‘মকয়ামসতর ময়দাসন এক জাহান্নামী বযমক্তসক মজজ্ঞাো করা 

হসব, তুমম দুমনয়ার েমস্ত েম্পসদর মামেক হসে মক তা প্রাসণর 

মফদয়াস্বরূি খরচ করসত? থে বেসব থহ আমার রব! আমম তা 

করতাম। তখন আল্লাহ বেসবন, থহ আমার বান্দা! আমম 
 

 মুসলিম: ২৮০৭।  



 

 

থতামাসক তার থচসয়ও েহজ হুকুম মদসয়মেোম, যখন আমম 

থতামাসক আদম (‘আোইমহে োোম) এ মিঠ থর্সক থবর 

কসরমেোম। তখন বসেমেোম তুমম আমার েসে কাউসক 

শরীক করসব না। মকন্তু তুমম আমার কর্া অমানয কসর আমার 

েসে অনযসক শরীক কসরমেসে।’302 

* অনয হাদীসে, 

ن يَةَُ ب نُِ يَع لَى َعنُ »  َعزَُّ ّللاَّ ُ ي ن ِشئُ  : ـ أمه ومنيه أمية، ابن وهو ، م 
دَاءَُ ةًَُسَحابَُ النَّارُِ ْلَه لُِ َوَجلَُّ ِلَمةًُ َسو  ظ  ةًُ م  د لَِهمَّ َرفَتُ  افَإِذَُ ، م   َعلَي ِهمُ  أَش 
ءُ  يَُّأَُ النَّاِرُ، أَه لَُ يَُا :ه مُ انَادَُ ل ب ونَُ َشي  أَل ونَُ الَِّذُي َوَمُا ُ؟ تَط   ُ، ت س 

ونَُ  ُ، َعلَي ِهمُ  يَن ِزلُ  َكانَُ الَِّذي َوال َماءَُ ، الدُّن يَُا َسَحابَُ بَِها فَيَذ ك ر 
أَلُ  :نَُفَيَق ول و ِطرُ  ، الشََّرابُِ بَاِردَُ نَس   فُِي ت َزاد ُ أَغ َلَُل َعلَي ِهمُ  فَي م 
ًرا ، َسَلِسِلِهمُ  فُِي َزاد ُت ُ َوَسَلِسلَُ ، أَغ َلِلِهمُ   «َعلَي ِهمُ  النَّارَُ ت ل ِهبُ  َوَجم 

‘ইয়া‘ো ইবন মুনইয়াহ – তাাঁর মিতার নাম উমাইয়া আর 

মুনইয়াহ তার মাসয়র নাম- বণথনা কসরন, আল্লাহ রাবু্বে 

আোমীন জাহান্নামীসদর জনয ঘন কাসো থমঘ েৃমষ্ট করসবন। 

যখন থমঘ তাসদর োমসন থদখা যাসব তখন থমঘ তাসদর থিসক 

বেসব, থহ জাহান্নামীরা! থতামরা থমঘ থর্সক মক মকেু চাও, 

তখন তারা দুমনয়ার থমসঘর কর্া মচন্তা করসব এবং দুমনয়ার 

 

 বুখারী: ৩৩৩৪, ৬৫৫৭; মুসলিম: ২৮০৫;  



 

 

িামনর কর্া ভাবসব, তাই তারা বেসব, আমরা মিিামেত, 

আমরা থমঘ থর্সক বৃমষ্ট চাই, িামন চাই। অতঃির থমঘ তাসদর 

জনয আগুসনর থবড়ী, মশকে ও আগুসনর কয়ো অমধক 

িমরমাসণ বেথণ হসত র্াকসব। আর আগুসনর কয়ো আগুসনর 

দাহয আরও শমক্ত বামড়সয় থদসব।’303 

* অনয হাদীসে রসয়সে, আবূ মূো রামদয়াল্লাহু ‘আনহু বণথনা 

কসরন, রােূেুল্লাহ োল্লাল্লাহু আোইমহ ওয়াোল্লাম বসেসেন, 

ل ونَُ َلَُ ثََلَثَة ُ» د ِمنُ  : ال َجنَّةَُ يَد خ  رُ  م  قُ  ، مُ َرحُِ َوقَاِطعُ  ، َخم  َصد ِ  َوم 

رُِ ح  د ِمنًُا َماتَُ َوَمنُ .  بِالس ِ رُِ م  رُِ ِمنُ  َوَجلَُّ َعزَُّ ّللاَّ ُ َسقَاه ُ ِلل َخم   نَه 

رُ  َوَما :قِيلَُ.  ال غ وَطةُِ رُ  :قَالَُ ؟ ال غ وَطةُِ نَه  ِرُي نَه  وجُِ ِمنُ  يَج   ف ر 

وِمَساتُِ ِذُي ال م  وِجِهمُ  ِريحُ  النَّارُِ أَه لَُ ي ؤ   .«ف ر 

‘মতন বযমক্ত জান্নাসত প্রসবশ করসব না ১. মদযিায়ী, ২. 

আত্মীয়তার েম্পকথ মেন্নকারী ও ৩. জাদুসত মবশ্বােী। থয বযমক্ত 

মদ িান কসর মারা যাসব, আল্লাহ তাসক গুওত্বাহ নদীর রক্ত 

িান করাসবন। তাসক মজজ্ঞাো করা হসো, নহসর গুওত্বাহ কী? 

মতমন উত্তসর বেসেন, থয নদী মদসয় জাহান্নামী মমহোসদর 

 

 ফাওয়াসয়দ িামাম: ৯৬১; িাবারানী লফি আওসাত্ব, দদখুন: মাজমাউয যাওয়াসয়দ ১০/৩৯০। দুববি।  



 

 

েিাস্থাসনর দুগথন্ধযুক্ত রক্ত বইসত র্াকসব, তার দুগথন্ধ প্রসতযক 

জাহান্নামীর কষ্ট বৃমদ্ধ করসব।’304 

* অনয হাদীসে জাসবর রামদয়াল্লাহু ‘আনহু বণথনা কসরন, 

রােূেুল্লাহ োল্লাল্লাহু আোইমহ ওয়াোল্লাম বসেন, 

دًا َوَجلَُّ َعزَُّ للاُِ َعلَُى إِنَُّ» ِكرَُ َربُ يَشُ  ِلَمنُ  َعه  س  ِقيَه ُ أَنُ  ال م   ِمنُ  يَس 
 َعَرقُ »: قَالَُ ال َخبَاِل؟ ِطينَة ُ َوَما للاِ، َرس ولَُ يَا: قَال وا ال َخبَاِل« ِطينَةُِ
 النَّاِرُ« أَه لُِ َصاَرة ُعُ » أَوُ  النَّاِر« أَه لُِ

‘আল্লাহ তা‘আোর ওয়াদা; থয বযমক্ত থনশা করসব আল্লাহ 

অবশযই তাসক ‘তীনাতুে খাবাে’ থর্সক িান করাসবন। 

োহাবাগণ মজজ্ঞাো করসে, থহ আল্লাহর রােূে! তীনাতুে 

খাবাে মক? মতমন বেসেন, জাহান্নামীসদর িুাঁজ বা দুগথন্ধযুক্ত 

ঘাম।’305 

* বুখারী ও মুেমেসমর হাদীসে রসয়সে, রােূেুল্লাহ োল্লাল্লাহু 

‘আোইমহ ওয়াোল্লাম বসেন, ইয়াহূদী ও নাোরাসদর বো হসব,  

 

 আহমাদ ৪/৩৯৯; মুস্তাদরাসক হাসকম ৪/১৪৬। দুববি।  

 মুসলিম: ২০০২।  



 

 

نَا قَال وُا ُ؟ب غ ونَُتَُ َماذَا ِقنَا َربَّنَُا يَا َعِطش   ُ؟تَِرد ونَُ أََلَُ إِلَي ِهمُ  فَي َشارُ . فَاس 
ونَُ َشر  ِطمُ  َسَرابُ  َكأَنََّهُا النَّارُِ إِلَُى فَي ح   فَيَتََساقَط ونَُ بَع ًضُا َهُابَع ضُ  يَح 

 .النَّارُِ فِى

‘সতামরা কী চাও? তারা বেসব থহ রব! আমরা মিিামেত। 

আিমন আমাসদরসক িামন িান করসত মদন। তখন তাসদরসক 

ইমেত কসর বো হসব থয থতামরা মক হাওসয নামসব না? 

এরির তাসদরসক জাহান্নাসম একমত্রত করা হসব; তারা থদখসত 

িাসব জাহান্নামসক মরীমচকার মত; যার একাংশ আসরক 

অংশসক মবধ্বংে করসে; তারির তারা জাহান্নাসম িমতত 

হসব।’306 

হাোন বেরী রহ. বসেন, ‘থতামাসদর ওই জাহান্নামীসদর 

েম্পসকথ কী ধারণা, যারা ৫০ হাজার বের িাসয়র ওির ভর 

মদসয় দাাঁমড়সয় র্াকসব, থযখাসন তারা থকাসনা খাবাসরর স্বাদ 

গ্রহণ করসত িারসব না এবং এক থফাাঁটা িামনও িান করসত 

িারসব না। িামনর মিিাোয় গো শুমকসয় কাঠ হসয় থদহ থর্সক 

মবমিন্ন হওয়ার উিক্রম হসব। তাসদর থিট কু্ষধায় আগুসনর 

মত জ্বেসত র্াকসব। অতঃির তাসদর জাহান্নাসমর আগুসনর 

মদসক মনসয় যাওয়া হসব, আর থেখাসন তাসদরসক ফুটন্ত গরম 
 

 বুখারী: ৪৫৮১; মুসলিম: ১৮৩।  



 

 

িামন িান করসনা হসব। যার উত্তপ্ততার থকাসনা তুেনা থনই, 

থয উষ্ণতা ও উত্তপ্ততা িমরিক্কতা থিসয়সে।’307 

ইবনুে জাওযী রহ. জাহান্নাসমর বণথনা মদসত মগসয় বসেন, 

জাহান্নাম এমন ঘর যার অমধবােীসদর শামন্ত থর্সক দূসর রাখা 

হসয়সে। েকে প্রকাসরর আনন্দ ও শামন্ত থতসক বমঞ্চত রাখা 

হসয়সে। তাসদর োদা চামড়া কাে রসে িমরবতথন কসর থদয়া 

হসয়সে। তাসদর িাহাসড়র থচসয় শক্ত হাতুমড় দ্বারা মিটাসনা 

হসি। থেখাসন শামস্ত থদওয়ার জনয কসঠার হৃদসয়র ও কমঠন 

শামস্তদাতা থফসরশতা রসয়সে। হায়! যমদ তুমম তাসদরসক 

থদখসত থেই ফুটন্ত িামনসত োাঁতার কাটসত। কমঠন ঠাণ্ডাসত 

মনমক্ষপ্ত হসত। মচন্তা ও কষ্ট েবথক্ষণ তাসদর োর্ী র্াকসব, ফসর 

তারা কখনও খুশী হসত িারসব না। তাসদর অবস্থান েুমনমদথষ্ট 

কসর থদওয়া হসয়সে, তাই তারা থে স্থান তযাগ করসত িারসব 

না। স্থায়ীভাসব, মচরকাে থেখাসন তারা র্াকসব, তারা তা থর্সক 

মুমক্ত িাসব না। তাসদর শামস্ত থদয়ার জনয থফসরশতা মনযুক্ত 

করা হসব, যারা কসঠার হৃদসয়র হসব। যাসদর ধমক আযাব 

থর্সক বড় কষ্টদায়ক হসব। যাসদর অনুসশাচনা তাসদর মবিসদর 

থচসয়ও অমধক শমক্তশােী। তাসদর থযৌবনকােসক িাি দ্বারা 

 

 (বুখারীর বযাখযাগ্রন্থ) উমদািুি কারী: ২৮/৪৮৩।  



 

 

ধ্বংে করার কারসণ তার কাাঁদসত র্াকসব। তারা যত কাাঁদসব 

কসঠার হৃদয় কমঠন থফসরশতাগণ তাসদরসক তত থবমশ কষ্ট 

মদসত র্াকসব। হায় আফসোে তাসদর জনয থয তারা তাসদর 

রসবর থরাোনসে িসড়সে! হায় আফসোে তাসদর বড় মবিসদর 

জনয! আহা তাসদর কত অিমান থয েকে মানুসের োমসন 

অিমামনত হসি। থহ েৃমষ্টর ঘৃমণত বযমক্তরা! এখন থতামাসদর 

দুমনয়ার হারাম উিাজথন থকার্ায় থগে? আজ থতামাসদর িাি 

করার আগ্রহ থকার্ায় থগে? মসন হসব থযন তা মেে তাসদর 

আকাশ কুেুম কল্পনা। তারির তাসদর এ শরীরসক জাহান্নাসম 

থিাড়াসনা হসব, যখনই তাসদর শরীর িুসড় যাসব, আল্লাহ নতুন 

থদহ িমরবতথন কসর থদসবন। যখন শরীসরর চামড়া িুসড় যাসব, 

নতুন চামড়া দ্বারা িমরবতথন থদসবন। থেখাসন তাসদর শামস্ত 

বাড়াসনার জনয কমঠন হৃদসয়র থফসরশতা েবথক্ষণ মনযুক্ত 

র্াকসব।’ 

থহ আল্লাহ! আিমন আমাসদর জাহান্নাসমর আযাব থর্সক বাাঁচান। 

আমাসদর মচরস্থায়ী আিমান ও ধ্বংে হসত বাাঁচান। থহ আল্লাহ 

আিমন আিনার রহমসত আমাসদরসক মুত্তাকীসদর ঘসরর 

বামেন্দা করুন করুন। আর আমাসদর ও আমাসদর মিতা-

মাতােহ মুেমেমসদর ক্ষমা কসর মদন। থহ করুণাময় রব!  



 

 

আর আল্লাহ আমাসদর নবী মুহাম্মদ ও তাাঁর িমরবার-িমরজন 

ও োহাবীগসণর ওির োোত থিশ করুন।  

 

  



 

 

েষ্ঠমবংশ আের 

জাহান্নাসম প্রসবসশর কারণ 

 

েকে প্রশংো শমক্তমান, েুদৃঢ়, মবজয়ী, শমক্তশােী, েুউচ্চ 

আল্লাহর জনয, ক্ষীণতর স্বরও যার শ্রবসণর বাইসর নয়; গভথস্থ 

মশশুর নড়াচড়াও যার দৃমষ্টসত থগািন নয়। তাাঁর বড়সত্বর 

োমসন প্রতািশােী বাদশাও মবনীত হয়। তাাঁর ক্ষমতার েমু্মসখ 

চক্রান্তকারীর চক্রান্ত মবফে হয়। ভুেকারীর ওির মতমন থযমন 

চান তাাঁর ফয়োো বাস্তবায়ন কসরন। মতমন যাসক চান 

েৃমষ্টকূসের মধয থর্সক তাসক মনবথামচত কসরন। আর এরাই 

বামিন্থী দে আর ওরাই িানিন্থী। কমথেম্পাদনকারীসদর 

কমথেম্পাদসনর আসগই এ েম্পসকথ ভাগযমেমি চূড়ান্ত হসয়সে। 

যমদ এ থশ্রণীকরণ না হত তসব মুজামহদসদর মজহাদ মবফসে 

থযত এবং কাসফরসদর মধয থর্সক ঈমানদারসদর মকংবা 

মবশ্বােীসদর মধয থর্সক েসন্দহবাদীসদর থচনা থযত না। এ 

মবনযােকরণ না হসে অিরাধীসত জাহান্নাম িূণথ হত না। {আর 

যমদ আমম ইিা করতাম, তাহসে প্রসতযক বযমক্তসক তার 

মহদায়াত দান করতাম। মকন্তু আমার কর্াই েসতয িমরণত 



 

 

হসব থয, ‘মনশ্চয় আমম মজন ও মানুে উভয় দ্বারা জাহান্নাম িূণথ 

করব’।} ওই হসো আল্লাহর মহকমত থহ আমার ভাই আর 

মতমন েকে প্রজ্ঞাবানসদর মসধয থশ্রষ্ঠ প্রজ্ঞাবান। আমম িমবত্র 

থে েত্তার প্রশংো কমর থশাকরগুযারসদর অনুরূি প্রশংো। 

তাাঁর কাসে প্রার্থনা কমর দধযথশীেসদর অনুরূি োহাযয। আমম 

তাাঁর কাসে অিমানজনক শামস্ত থর্সক িমরত্রাণ চাই।  

আমম োক্ষয থদই থয আল্লাহ োড়া থকাসনা েতয ইোহ থনই; 

মতমনই েতয ও প্রকাশয মামেক। আমম আরও োক্ষয থদই থয 

মুহাম্মদ তাাঁর বান্দা ও েুমনবথামচত মবশ্বস্ত রােূে।  

আল্লাহ োোত ও োোম বমেথত করুন তাাঁর ওির, তাাঁর োহাবী 

আবূ বকসরর ওির মযমন দীসনর থক্ষসত্র িুরুেসদর মসধয তাাঁর 

প্রর্ম অনুোরী, উমসরর ওির মযমন আল্লাহর মনসদথসশর থক্ষসত্র 

দৃঢ় ও অনড়, উেমাসনর ওির মযমন রােূসের দুই কনযার স্বামী 

ও উত্তম থজাড়ার অমধকারী, আেীর ওির মযমন মবদযার োগর 

ও মুক্ত বসক্ষর অমধকারী এবং জাহান্নাসমর অমির কারণেমূহ 

থর্সক িমবত্র। আর রােূসের েব িমরবার-িমরজন, িুণযাত্মা 

েব োহাবী ও মকয়ামত িযথন্ত আগত তাাঁর দীসনর েকে 

অনুোরীর ওির।  



 

 

 

o মুেমেম ভাইগণ! থজসন মনন থয, জাহান্নাসম প্রসবসশর মকেু 
কারণ রসয়সে, যা আল্লাহ তা‘আো কুরআন মজীসদ ও তাাঁর 
রােূসের োল্লাল্লাহু ‘আোইমহ ওয়াোল্লাসমর যবানীসত বণথনা 
কসরসেন, যাসত কসর মানুে তা থর্সক োবধান হয় ও তা 
থর্সক মনসজসদর বাাঁমচসয় রাসখ।    

এ কারণেমূহ দু’ভাসগ মবভক্ত:  

প্রর্ম: এমন কারণ যা মানুেসক কামফর বানায়। এ রকম 

কাসজ মেপ্ত বযমক্ত ঈমান থর্সক থবর হসয় কামফর হসয় যায় 

এবং তা তার জনয মচরস্থায়ী জাহান্নাম অবধামরত কসর।  

মদ্বতীয়: এমন কারণ যদ্বারা মানুে ফামেক হয়। এরকম 

অিরাসধ মেপ্ত বযমক্ত নযায়-িরায়ণতা থর্সক িািাচারী হসয় 

িসড়; এবং তা তাসক জাহান্নাসম শামস্ত থভাগ করার উিসযাগী 

বামনসয় থদয়; যমদও তাসক থেখাসন মচরস্থায়ী কসর না।  

• প্রর্ম থশ্রণীর থোকসদর প্রকারসভদ: 
১ম প্রকার: আল্লাহর েসে শরীক করা  

যা েংঘমটত হয় আল্লাহর রুবূমবয়যাত, উেূমহয়যাত এবং আেমা 

ওয়াে-মেফাসতর মসধয মশকথ করার মাধযসম। থযমন- এ মবশ্বাে 



 

 

করা থয, আল্লাহর েসে মদ্বতীয় থকাসনা স্রষ্টা আসে, েৃমষ্টর 

বযািাসর তার েংমেষ্টতা আসে অর্বা থে এককভাসব মকেু েৃমষ্ট 

করসত িাসর। থতমমন এ ধারণা থিােণ করা থয, আল্লাহর 

োসর্ থকাসনা ইোহ রসয়সে থয ইবাদত িাওয়ার উিসযাগী 

অর্বা আল্লাহর োসর্ অনয কারও ইবাদত করা, ফসে তার 

জনয মকেু ইবাদত মনসবমদত করা অর্বা এ মবশ্বাে করা থয, 

আল্লাহর মত অনয কারও থে রকম জ্ঞান, ক্ষমতা মকংবা েম্মান 

রসয়সে; এ জাতীয় থয থকাসনা মবশ্বােই মশরসক আকবার বড় 

মশকথ; যা ঐ ধরসণর মবশ্বােীসক মচরস্থায়ীভাসব জাহান্নাসমর 

অমধবােী বানাসব। 

* আল্লাহ তা‘আো বসেন: 

ُِ ي ۡشِركُۡ َمُن إِنَّه ۥُ ﴿ مَُ فَقَدُۡ بِٱللَّ ه ُ ٱۡلَجنَّةَُ َعلَۡيهُِ ٱللَّ ُ َحرَّ  َمُاوَُ ٱلنَّار ُ  َوَمۡأَوىَٰ
ِلِمينَُ

ُ ِمنُۡ ِللظََّٰ  ]  ٧٢: دةالماُئ[ ﴾ ٧٢ أَنَصار 

‘মনশ্চয় থয বযমক্ত আল্লাহর েসে মশকথ কসর, আল্লাহ তার জনয 

জান্নাত হারাম কসর থদসবন। তার মঠকানা হসব জাহান্নাম। আর 

জামেমসদর থকাসনা োহাযযকারী থনই।’ {েূরা আে-মাময়দা, 

আয়াত: ৭২} 

 



 

 

২য় প্রকার: আল্লাহর েসে কুফুরী করা অর্বা তাাঁর 

থফসরশতাগণ অর্বা রােূেগণ অর্বা মকয়ামত মদবে অর্বা 

তাকমদসরর ভাসো-মন্দসক অস্বীকার করা।  

েুতরাং যারাই উিযুথক্ত মবেয়েমূসহর থকাসনা মকেু মমর্যা মসন 

করসব মকংবা অস্বীকার করসব অর্বা েসন্দহ থিােণ করসব 

থে অবশযই কাসফর হসয় যাসব এবং মচরস্থায়ীভাসব জাহান্নাসম 

অবস্থান করসব।  

* আল্লাহ তা‘আো বসেন: 

ونَُ ٱلَِّذينَُ إِنَُّ ﴿ ُِ يَۡكف ر  س ِلهِۦ بِٱللَّ ق وا ُ أَُن َوي ِريد ونَُ َور  ُِ بَۡينَُ ي فَر ِ س ِلهِۦ ٱللَّ  َور 
ُ ن ۡؤِمنُ  ول ونََُويَق ُ ُ َونَۡكف رُ  بِبَۡعض  ِلكَُ بَۡينَُ يَتَِّخذ وا ُ أَن َوي ِريد ونَُ بِبَۡعض   ذََٰ

ئِكَُأ ُ ١٥٠ َسبِيًَلُ
لََٰ  ونَُ ه مُ  و  ِفر  اُ  ٱۡلَكَٰ ِفِرينَُ َوأَۡعتَۡدنَا َحق ٗ ِهيٗنُا َعذَاٗبا ِلۡلَكَٰ  مُّ

 ]  ١٥١  ،١٥٠: النساء[ ُ﴾ ١٥١

‘মনশ্চয় যারা আল্লাহ ও তাাঁর রােূসের োসর্ কুফরী কসর এবং 

আল্লাহ ও তাাঁর রােূেসদর মসধয ঈমাসনর বযািাসর িার্থকয 

করসত চায়, আর আমরা কমতিয় রােূসে ঈমান রামখ ও 

কমতিয় রােূেসক অস্বীকার কমর; বস্তুত এরা মধযবতথী থকাসনা 

ির্ অবেম্বন করসত চায়, প্রকৃতিসক্ষ এরাই মনসরট কাসফর। 

আর আমরা কাসফরসদর জনয দতমর কসর থরসখমে 

অিমানজনক আযাব।’ {েূরা আন-মনো, আয়াত: ১৫০-১৫১} 



 

 

* আল্লাহ তা‘আো বসেন: 

َُ إِنَُّ ﴿ ِفِرينَُ لَعَنَُ ٱللَّ مُۡ َوأََعدَُّ ٱۡلَكَٰ ِلِدينَُ ٦٤ َسِعيًرُا لَه  ُ أَبَٗداُ  فِيَها ُ َخَٰ  َلَّ
ُا يَِجد ونَُ وه ه مُۡ ت قَلَّبُ  يَۡومَُ ٦٥ نَِصيٗرا َوََلُ َوِلي ٗ ج   يَق ول ونَُ ٱلنَّارُِ فِي و 
لَۡيتَنَا ُ َُ أََطۡعنَُا يََٰ س وََلُ  َوأََطۡعنَا ٱللَّ  دَتَنَُاَسا أََطۡعنَا إِنَّا ُ َربَّنَا ُ َوقَال وا ُ ٦٦ ٱلرَّ

 ٱۡلعَذَابُِ ِمنَُ ِضۡعفَۡينُِ َءاتِِهمُۡ َربَّنَا ُ ٦٧ ٱلسَّبِيََلُ  فَأََضلُّونَا َوك بََرا َءنَا
مُۡ  ]  ٦٨  ُ،٦٤: اَلحزاُب[ ُ﴾ ٦٨ َكبِيٗرا لَۡعٗنا َوٱۡلعَۡنه 

‘মনশ্চয় আল্লাহ কামফরসদর ওির ো‘নত কসরসেন ও তাসদর 

জনয জাহান্নাসমর আগুন প্রস্তুত কসর থরসখসেন। তারা তর্ায় 

মচরকাে র্াকসব। থেখাসন থকাসনা বনু্ধ বা থকাসনা োহাযযকারী 

িাসব না। থযমদন তাসদর থচহারা আগুসন উেট িােট করা 

হসব থেমদন তারা বেসব, হায় আফসোে! যমদ আমরা আল্লাহ 

ও রােূসের অনুেরণ করতাম! আমরা থতা আমাসদর থনতাসদর 

ও বড়সদর অনুোরী মেোম। তারা আমাসদর ির্ভ্রষ্ট কসরসে। 

থহ আমাসদর রব! আিমন তাসদর মদ্বগুণ শামস্ত প্রদান করুন 

এবং তাসদর প্রমত মহা অমভেম্পাত করুন।’ {েূরা আে-

আহযাব, আয়াত: ৬৪-৬৮} 

 

৩য় প্রকার: ইেোসমর িঞ্চ মভমত্তর থকাসনা একমট ফরযসক 

অস্বীকার করা।   



 

 

- েুতরাং থয থকউ আল্লাহর একত্ববাদ ফরয হওয়া অস্বীকার 
কসর অর্বা রােূে োল্লাল্লাহু আোইমহ ওয়াোল্লাসমর জনয 
মরোোসতর োক্ষয প্রদান অস্বীকার কসর অর্বা তাাঁর 
মরোেত েকে মানুসের জনয হওয়াসক অস্বীকার কসর 
অর্বা িাাঁচ োোসতর ফরয, অর্বা যাকাত অর্বা 
রমযাসনর মেয়াম অর্বা হজ অস্বীকার কসর, থে কামফর 
বযমক্ত হসব। কারণ; থে আল্লাহ, তাাঁর রােূে ও মুেমেমসদর 
ঐকমতয তর্া ইজমাসক মমর্যা োবযস্ত কসরসে।  

- মঠক তদ্রুি থকউ যমদ আল্লাহর েসে মশকথ হারাম হওয়াসক 
অস্বীকার কসর অর্বা যাসদর হতযা করা আল্লাহ হারাম 
থঘােণা কসরসেন তাসদর হতযা করা হারাম মসন করসত 
অস্বীকার করে অর্বা মযনা-বযমভচার অর্বা িুং দমরু্ন 
অর্বা মদ িান ইতযামদ থযগুসো হারাম হওয়ার বযািাসর 
আল্লাহর কুরআন ও রােূে োল্লাল্লাহু আোইমহ 
ওয়াোল্লাসমর েুন্নায় প্রকাশয ভােয রসয়সে থেগুসোসক 
হারাম মানসত অস্বীকার করে থেও কাসফর হসয় যাসব; 
কারণ  থে আল্লাহ ও তাাঁর রােূসের উির মমর্যাসরািকারী। 
মকন্তু যমদ থে নও মুেমেম হয়, আর এ গুসোর থকাসনা 
মকেুসক অজ্ঞতার কারসণ অস্বীকার কসর বসে, তসব 
যতক্ষণ না থেটা জানসব ততক্ষণ কাসফর হসব না। তসব 
যমদ জানার ির অস্বীকার কসর তসব থেও কাসফর হসয় 
যাসব।  



 

 

 

৪র্থ প্রকার: আল্লাহ তা‘আো অর্বা তাাঁর দ্বীন অর্বা তাাঁর 

রােূে োল্লাল্লাহু আোইমহ ওয়াোল্লাম মনসয় ঠাট্টা-মবদ্রূি করা।  

* আল্লাহ তা‘আো বসেন: 

مُۡ َولَئُِن﴿ ُِ ق لُۡ َونَۡلعَب ُ  نَخ وضُ  ك نَُّا إِنََّما لَيَق ول نَُّ َسأَۡلتَه  تِهِۦ أَبِٱللَّ  َوَءايََٰ
وا ُ ََلُ ٦٥ ء ونَُتَۡستَۡهزُِ ك نت مُۡ َوَرس وِلهِۦ نِك ۡمُ  بَۡعدَُ َكفَۡرت م قَدُۡ تَۡعتَِذر   ُ﴾إِيَمَٰ

 ]  ٦٦  ،٦٥: التوبة[

‘আর যমদ আিমন তাসদরসক প্রশ্ন কসরন, অবশযই তারা বেসব, 

‘আমরা আোিচামরতা ও থখে-তামাশা করমেোম। বেুন, 

‘আল্লাহ, তাাঁর আয়াতেমূহ ও তাাঁর রােূসের োসর্ থতামরা 

মবদ্রূি করমেসে’? থতামরা ওযর থিশ কসরা না। থতামরা 

থতামাসদর ঈমাসনর ির অবশযই কাসফর হসয় থগে।’ {েূরা 

আত-তাওবা, আয়াত: ৬৫-৬৬} 

আর আয়াসত বমণথত ‘ইসস্তহযা’ বা মবদ্রূি করার অর্থ হসি, 

ঠাট্টা করা, বযে করা। এটা আল্লাহ, তাাঁর দ্বীন ও রােূসের োসর্ 

বড় ধরসণর অিমানজনক কাজ ও বড় ধরসণর অিদস্থ ও 

অেম্মান প্রকাশ। মহান আল্লাহ তা থর্সক বহু উসধ্বথ।  

 



 

 

৫ম প্রকার : আল্লাহ তা‘আো, তাাঁর দ্বীন ও তাাঁর রােূেসক 

গামে থদয়া 

গামে দ্বারা উসেশয, থদাে-ত্রুমট তাোশ করা, ভুে থবর কসর 

থবড়াসনা এবং এমনভাসব উসল্লখ করা যা দ্বারা তাসদর অিমান, 

খাসটা করা অর্বা েম্মানহামন ইতযামদ বুোয়; যর্া- ো‘নত 

থদওয়া মকংবা তাসদর খারাি ভাোয় কর্া বো ও খারাি গুসণ 

গুণামন্বত করা ইতযামদ। 

শাইখুে ইেোম ইবন তাইমময়যাহ রামহমাহুল্লাহ বসেন, ‘থয 

বযমক্ত আল্লাহ অর্বা তাাঁর রােূেসক গামে থদসব কসর থে কামফর 

বসে মবসবমচত হসব; প্রকাশয ও অপ্রকাশয োমবথকভাসব থে 

কাসফর। চাই থে গামে থদয়াসক হাোে মসন করুক বা হারাম 

মসন করুক অর্বা মবশ্বাসের কর্ামট ভুসে দশমর্েয প্রদশথন 

কসরই বেুক।... আর আমাসদর আসেমগণ আরও বসেন, যমদ 

ওই কর্া থকউ ঠাট্টা কসর অর্বা ঐকামন্তকভাসব বসে, 

েবথাবস্থায় থে কামফর হসয় যাসব। আর এটাই হসি েমঠক ও 

অকাটয কর্া।  

ইমাম ইেহাক ইবন রাহওয়াই থর্সক বণথনা করা হসয়সে থয, 

মতমন বসেসেন: ‘েকে মুেমেসমর এ মবেসয় ইজমা‘ তর্া 



 

 

ঐকমতয থয, থয থকউ আল্লাহ তা‘আো ও তাাঁর রােূেসক গামে 

থদসব অর্বা আল্লাহ তা‘আো যা নামযে কসরসেন তার 

োমানযতম অংশসকও প্রমতহত করসত চাইসব থে কামফর বসে 

মবসবমচত হসব। যমদও থে আল্লাহ যা নামযে কসরসে তা 

স্বীকারকারী বসে মুসখ দামব কসর র্াকুক।’  

শাইখুে ইেোম আরও বসেন, ‘অনযানয নবীসক গামে থদওয়ার 

মবধান আমাসদর নবী োল্লাল্লাহু আোইমহ ওয়াোল্লামসক গামে 

থদওয়ার মবধাসনর মতই। তাই যমদ থকউ কুরআসন যাসদরসক 

নবী মহসেসব নাম মনসয় উসল্লখ করা হসয়সে তাসদরসক গামে 

থদয়, অর্বা যাসদর নবুওয়সতর মবেয়মট প্রমেদ্ধ হয় থযমন 

রােূসের হাদীসে তাসদর উসল্লখ এসেসে থয একজন নবী এমন 

কসরসেন অর্বা এমন বসেসেন এটা শুসন থকউ যমদ তাাঁসক 

নবী জানার িরও গামে থদয় তসব থেও ওই হুকুসমর অন্তগথত। 

অর্থাৎ কাসফর হসয় যাসব।  

তসব নবীগণ বযতীত অনযসদর গামে থদওয়া: যমদ এ গামে দ্বারা  

রােূেসকই গামে থদওয়া উসেশয হয়, থযমন থকউ রােূসের 

োহাবীগণসক গামে মদে, যার দ্বারা রােূেুল্লাহ  োল্লাল্লাহু 

আোইমহ ওয়াোল্লামসক খাসটা করা উসেশয হয়, তাহসে থেও 



 

 

কামফর মহসেসব ধতথবয হসব। কারণ রােূসের োসর্ র্াকার 

কারসণই তাসদরসক গামে থদওয়া হসি।  

এর উদাহরণ হসি, থযমন রােূেুল্লাহ োল্লাল্লাহু আোইমহ 

ওয়াোল্লাসমর থকাসনা স্ত্রীর প্রমত বযমভচার ইতযামদর অিবাদ 

থদওয়া (নাউযু মবল্লাহ)। এর মাধযসম এ বযমক্ত কাসফর হসয় 

যাসব; কারণ এর দ্বারা থখাদ রােূেুল্লাহ োল্লাল্লাহু আোইমহ 

ওয়াোল্লামসক অিমান ও তাসক গামে থদওয়া হয়। আল্লাহ 

তা‘আো বসেন:  

تُ  ﴿  ]  ٢٦: النور[ ﴾ِلۡلَخبِيثِينَُ ٱۡلَخبِيثََٰ

‘দুশ্চমরত্রা নারীরা দুশ্চমরত্র িুরুেসদর জনয।’ {েূরা আন-নূর, 

আয়াত: ২৬}  

৬ষ্ঠ প্রকার: আল্লাহ যা নামযে কসরসেন তা বযতীত মবচার-

ফয়োো করা; এ মবশ্বাসে থয, এমট থবমশ বাস্তব এবং মানুসের 

জনয আল্লাহর আইন থর্সক অমধক কেযাণকর  

* েুতরাং থয বযমক্ত আল্লাহ যা নামযে কসরসেন তা বযতীত 

অনয মকেু মদসয় থেটাসক থবমশ বাস্তব এবং মানুসের জনয 

আল্লাহর আইন থর্সক অমধক কেযাণকর মবশ্বাে থিােণ কসর 



 

 

মবচার ফয়োো করসব থে কাসফর হসয় যাসব। আল্লাহ তা‘আো 

বসেন: 

ئِكَُ ٱللَّ ُ أَنَزلَُ بَِما ُ يَۡحك م لَّمُۡ َوَمُن ﴿
لََٰ  ونَُ ه مُ  فَأ و  ِفر  : دةالماُئ[ ﴾ ٱۡلَكَٰ

٤٤  [ 

‘যারা আল্লাহর িক্ষ থর্সক অবতীণথ মবধান অনুযায়ী মবচার-

ফয়োো কসর না তারাই কামফর।’ {েূরা আে-মাময়দা, আয়াত: 

৪৪} 

* তদ্রুি থকউ যমদ মসন কসর গায়রুল্লাহর (মানুসের) ফয়োো 

আল্লাহর ফায়োো থর্সক থশ্রষ্ঠ অর্বা মসন কসর থয, মানুসের 

ফয়োো আল্লাহর ফয়োোর েমান অর্বা থে মসন করে থয 

আল্লাহর মবধান োড়া অনয মকেু দ্বারা মবচার-ফয়োো থদওয়া 

জাসয়য; এেব অবস্থায়ও থে কামফর হসব; যমদও থে ঐ মবচার 

না কসর। কারণ, এর মাধযসম থে আল্লাহর বাণীসত মমর্যাসরাি 

কসরসে। আল্লাহ তা‘আো বসেসেন : 

ُِ ِمنَُ أَۡحَسنُ  َوَمنُۡ﴿ ۡكٗمُا ٱللَّ قَۡومُ  ح   ]  ٥٠: دةالماُئ[ ﴾ ي وقِن ونَُ ل ِ

‘আর মনমশ্চত মবশ্বােী কওসমর জনয মবধান প্রদাসন আল্লাহর 

থচসয় থক অমধক উত্তম?’ {েূরা আে-মাময়দা, আয়াত: ৫০} 



 

 

৭ম প্রকার: মুনামফকী 

অর্থাৎ অন্তসর কুফরী থগািন থরসখ মানুসের েমু্মসখ কর্া ও 

কাসজ মনসজসক মুেমেম মহসেসব প্রকাশ করা। আল্লাহ তা‘আো 

বসেন: 

نََُٰ إِنَُّ ﴿ مُۡ تَِجدَُ َولَن ٱلنَّارُِ ِمنَُ ٱْۡلَۡسفَلُِ ٱلدَّۡركُِ فِي ِفِقينَُٱۡلم   نَِصيًرُا لَه 
 ]  ١٤٥: النساء[ ُ﴾ ١٤٥

‘মনশ্চয়ই মুনামফকরা জাহান্নাসমর তেসদসশ র্াকসব। আিমন 

তাসদর থকাসনা োহাযযকারী িাসবন না।’ {েূরা আন-মনো, 

আয়াত: ১৪৫} 

এই দে (মুনামফকরা) িূসবথর দে হসত মনকৃষ্টতম। েুতরাং 

এসদর শামস্ত কামফরসদর থর্সকও থবমশ হসব। তারা জাহান্নাসমর 

মনেতম স্থাসন অবস্থান করসব। থকননা এরা কুফরী, থধাাঁকাবাজী 

এবং আল্লাহ, তাাঁর আয়াত ও তাাঁর রােূসের েসে ঠাট্টা করােহ 

মবমবধ িাসি জমড়ত।  

* আল্লাহ তা‘আো এসদর প্রেসে বসেসেন : 

ُِ َءاَمنَّا يَق ولُ  َمُن ٱلنَّاِسُ َوِمنَُ﴿ ۡؤِمنِينَُ ه ُم َوَمُا ٱْۡل ِخرُِ َوبِٱۡليَۡومُِ بِٱللَّ  بِم 
ِدع ونَُ ٨ َُ ي َخَٰ ُ  يَۡخدَع ونَُ َوَمُا َءاَمن وا ُ َوٱلَِّذينَُ ٱللَّ مُۡ إَِلَّ  َوَمُا أَنف َسه 

ونَُ ُ ق ل وبِِهُم فُِي ٩ يَۡشع ر  َرض   أَِليم ُ  َعذَابُ  َولَه مُۡ َمَرٗضاُ  ٱللَّ ُ فََزادَه مُ  مَّ



 

 

مُۡ قِيلَُ َوإِذَا ١٠ يَۡكِذب ونَُ َكان وا ُ ُابِمَُ ا ُ ٱْۡلَۡرِضُ فُِي ت ۡفِسد وا ُ ََلُ لَه   قَال و 
ونَُ نَۡحنُ  إِنََّما ۡصِلح  ۡفِسد و ه مُ  إِنَّه مُۡ أَََل ُ ١١ م  ِكُن نَُٱۡلم  ُ َولََٰ ونَُ َلَّ  يَۡشع ر 
مُۡ قِيلَُ َوإِذَا ١٢ ا ُ ٱلنَّاسُ  َءاَمنَُ َكَما ُ َءاِمن وا ُ لَه   َءاَمنَُ َكَما ُ ِمنُ أَن ؤُۡ قَال و 

ِكن ٱلسُّفََها ءُ  ه مُ  إِنَّه مُۡ أَََل ُ ٱلسُّفََها ء ُه ُ َولََٰ ونَُ َلَّ  ٱلَِّذينَُ لَق وا ُ َوإِذَا ١٣ يَۡعلَم 
ا ُ َءاَمن وا ُ ِطينِِهمُۡ إِلَىَُٰ َخلَۡوا ُ َوإِذَُا نَُّاَءامَُ قَال و  ا ُ َشيََٰ  نَۡحنُ  إِنََّمُا َمعَك مُۡ إِنَّا قَال و 

ۡستَۡهِزء ونَُ دُّه مُۡ بِِهمُۡ يَۡستَۡهِزئُ  ٱللَّ ُ ١٤ م  نِِهمُۡ فِي َويَم   ُ﴾١٥ يَۡعَمه ونَُ ط ۡغيََٰ
 ]  ١٥  ،٨: البقرة[

‘মানুসের মসধয এমন মকেু থোক আসে যারা বসে, আমরা 

ঈমান এসনমে আল্লাহর ওির থশে মদবসের ওির, বাস্তসব 

তারা মুমমন নয়। তারা আল্লাহসক ও মুমমনগণসক থধাাঁকা থদয়। 

বস্তুত তারা মনসজসদর থধাাঁকা থদয় মকন্তু তারা তা বুসে না। 

তাসদর অন্তসর থরাগ রসয়সে। আর আল্লাহ তাসদর থরাগ বৃমদ্ধ 

কসর থদন। তাসদর জনয রসয়সে যন্ত্রনাদায়ক শামস্ত তাসদর 

মমর্যা বোর কারসণ। আর যখন তাসদরসক বো হয়, থতামরা 

জমমসন থফৎনা েৃমষ্ট কসরা না, তখন তারা বসে আমরা 

মীমাংোকারী। থজসন রাখ! তারাই প্রকৃত থফৎনা েৃমষ্টকারী 

মকন্তু তারা বুসে না। আর যখন তাসদর বো হয়, থতামরা থে 

রকম ঈমান আন, থযভাসব অনয থোকজন ঈমান এসনসে। 

তখন তারা বসে, আমরা মক ঈমান আনব থবাকাসদর মত? 

মসন থরখ, প্রকৃতিসক্ষ তারাই থবাকা মকন্তু তারা তা থবাসে না। 

আর তারা যখন ঈমানদারসদর েসে োক্ষাত কসর তখন বসে, 



 

 

আমরা ঈমান এসনমে। আবার যখন তাসদর শয়তানসদর েসে 

একাসন্ত োক্ষাৎ কসর, তখন বসে আমরা থতামাসদর েসেই 

রসয়মে। আমরা থতা মুেমেমসদর েসে শুধু উিহাে করমে। 

বরং আল্লাহই তাসদর েসে উিহাে কসরন আর তাসদর 

অবকাশ থদন থযন তারা মনসজসদর অহংকার ও কুমতেসব 

হয়রান থিসরশান র্াসক।’ {েূরা আে-বাকারা, আয়াত: ৮-১৫} 

মুনামফকসদর অসনকগুমে আোমত বা মনদশথন আসে: 

• আল্লাহর যা নামযে কসরসেন তাসত েসন্দহ করা, যমদও থে 
মনসজসক ঈমানদার বসে প্রকাশ কসর। থযমন, 

* আল্লাহ তা‘আো বসেন: 

ُِ ي ۡؤِمن ونَُ ََلُ ٱلَِّذينَُ ِذن كَُُ ُۡيَۡستَُ إِنََّما ﴿ مُۡ َوٱۡرتَابَۡتُ ٱْۡل ِخرُِ َوٱۡليَۡومُِ بِٱللَّ  ق ل وب ه 
مُۡ  ]  ٤٥: التوبُة[ ﴾ ٤٥ يَتََردَّد ونَُ َرۡيبِِهمُۡ فُِي فَه 

‘মনঃেসন্দসহ তারাই আিনার কাসে অবযাহমত চায় যারা আল্লাহ 

ও থশে মদবসে ঈমান রাসখ না এবং তাসদর অন্তর েসন্দহ 

বামতক হসয় িসড়সে। েুতরাং েসন্দসহর অবসতথ তারা ঘুরিাক 

খাসি।’ {েূরা আত-তাওবা, আয়াত: ৪৫} 



 

 

• আল্লাহ ও তাাঁর রােূে োল্লাল্লাহু আোইমহ ওয়াোল্লাসমর 
থদওয়া হুকুম-আহকাম ও মবমধ-মবধান অিেন্দ করা। 
থযমন, 

* আল্লাহ তা‘আো বসেন: 

ونَُ ٱلَِّذينَُ إِلَى تَرَُ أَلَمُۡ ﴿  أ نِزلَُ َوَما ُ إِلَۡيكَُ أ نِزلَُ بَِما ُ َءاَمن وا ُ أَنَّه مُۡ يَۡزع م 
ا ُ أَُن ي ِريد ونَُ قَۡبِلكَُ ِمن و  غ وتُِ إِلَى يَتََحاَكم 

ا ُ َوقَدُۡ ٱلطََّٰ و  وا ُ أَن أ ِمر   يَۡكف ر 
نُ  َوي ِريد ُ بِِهُۦ  ُ ي ِضلَّه مُۡ أَُن ٱلشَّۡيَطَٰ ََل  مُۡ قِيلَُ َوإِذَا ٦٠ بَِعيٗدُا َضلََٰ  تَعَالَۡوا ُ لَه 
س ولُِ َوإِلَُى ٱللَّ ُ أَنَزلَُ َما ُ إِلَىَُٰ ِفِقينَُ أَۡيتَُرَُ ٱلرَّ نََٰ دُّونَُ ٱۡلم  د وٗدُا َعنكَُ يَص   ص 
 ]  ٦١  ،٦٠: النساء[ ﴾ ٦١

‘আিমন মক তাসদর থদসখন মন যারা দামব কসর থয, তারা 

আিনার এবং আিনার িূবথবতথীসদর ওির অবতীণথ মবেসয় 

ঈমান এসনসে, তারা মবসরাধিূণথ মবেসয় ত্বাগুসতর কাসে মনসয় 

থযসত চায় (মীমাংোর জনয)। অর্চ তাসদর মনসদথশ থদয়া 

হসয়সে, যাসত তারা থযন ত্বাগুতসক অমানয কসর। আর শয়তান 

তাসদরসক ির্ভ্রষ্টতায় বহু দূর মনসয় থযসত চায়। আর যখন 

আিমন তাসদর বসেন, যা আল্লাহ নামযে কসরসে এবং মতমন 

যা রােূসের প্রমত নামযে কসরসেন থে মদসক আে, তখন 

আিমন মুনামফকসদর থদখসবন, ওরা আিনার কাে থর্সক 

েমূ্পণথরূসি েসর যাসি।’ {েূরা আন-মনো, আয়াত: ৬০-৬১} 



 

 

• ইেোসমর মবজয় এবং মুেমেমসদর োহাযয করাসক 
অিেন্দ করা এবং মুেমেমসদর অিমান-োিনায় খুমশ 
হওয়া। থযমন, 

* আল্লাহ তা‘আো বসেন:  

ِصيبَةُ  ت ِصۡبكَُ َوإُِن تَس ۡؤه ۡمُ  َحَسنَةُ  ت ِصۡبكَُ إِن ﴿  نَا ُأََخذُۡ قَدُۡ يَق ول وا ُ م 
ه مُۡ َويَتََولَّوا ُ قَۡبلُ  ِمن أَۡمَرنَا ونَُ وَّ  ]  ٥٠: التوبُة[ ﴾ ٥٠ فَِرح 

‘আিনাসক থকাসনা কেযাণ স্পশথ করসে তাসদর তা মন্দ োসগ, 

িক্ষান্তসর আিনার থকাসনা মবিদ এসে তারা বসে, আমরা িূবথ 

থর্সকই মনসজসদর কাজ োমসে মনসয়মে এবং তারা উল্লামেত 

মসন মফসর যায়।’ {েূরা আত-তওবা, আয়াত: ৫০} 

* আল্লাহ তা‘আো বসেন: 

ا ُ لَق وك مُۡ َوإِذَا ﴿ وا ُ َخلَۡوا ُ َوإِذَا َءاَمنَّا قَال و   ٱۡلغَۡيِظُ  ِمنَُ ٱْۡلَنَاِملَُ َعلَۡيك مُ  َعضُّ
َُ إِنَُّ بِغَۡيِظك ۡمُه وت وا ُمُ  ق لُۡ د ورُِ بِذَاتُِ َعِليم ُ  ٱللَّ  تَۡمَسۡسك مُۡ إِن ١١٩ ٱلصُّ

وا ُ َسي ِئَةُ  ت ِصۡبك مُۡ َوإُِن تَس ۡؤه مُۡ َحَسنَةُ  وا ُ َوإُِن بَِهاُ  يَۡفَرح  َّق وا ُ تَۡصبِر   َوتَت
ك مُۡ ََلُ َُ إِنَُّ اُهُ َشيُۡ َكۡيد ه مُۡ يَض رُّ ِحيطُ  يَۡعَمل ونَُ بَِمُا ٱللَّ  اُل[ ُ﴾ ١٢٠ م 

 ]  ١٢٠  ،١١٩: عمران

‘যখন তারা থতামাসদর েসে মমসশ তখন বসে, আমরা ঈমান 

এসনমে। িক্ষান্তসর তারা যখন িৃর্ক হয় তখন থতামাসদর 

ওির আসক্রাশবশত আেুে কামড়াসত র্াসক। বেুন, থতামরা 



 

 

মনজ আসক্রাসশই মরসত র্াক। মনশ্চয় আল্লাহ অন্তসরর কর্া 

েম্পসকথ েমবসশে অবগত। থতামাসদর যমদ থকাসনা কযেযাণ হয়, 

তাহসে তাসদর মন্দ োসগ আর থতামাসদর যমদ থকাসনা 

অকেযাণ হয়, তাহসে তারা আনমন্দত হয়। আর যমদ থতামরা 

দধযথয ধর এবং তাকওয়া অবেম্বন কর, তাহসে তাসদর 

প্রতারণায় থতামাসদর থকাসনাই ক্ষমত হসব না। মনশ্চয়ই তারা 

যা মকেু কসর থে েবই আল্লাহর আয়সত্ব রসয়সে।’ {েূরা আসে 

ইমরান, আয়াত: ১১৯-১২০} 

• মুেমেমসদর মসধয মবসভদ ও থফৎনা-ফাোদ েৃমষ্ট করা এবং 
মুেমেমসদর মসধয অবনকয দতরী করা এবং এটা করসত 
িেন্দ করা। থযমন, 

* আল্লাহ তা‘আো বসেন: 

وا ُ لَۡوُ﴿ ُا فِيك ُم َخَرج  ُ َزاد وك مُۡ مَّ لَك مُۡ َوَْلَۡوَضع وا ُ َخبَاَٗلُ إَِلَّ  يَۡبغ ونَك مُ  ِخلََٰ
ع ونَُ َوفِيك مُۡ ٱۡلِفۡتنَةَُ مُۡ َسمََّٰ  ]  ٤٧: التوبة[ ُ﴾لَه 

‘যমদ তারা থতামাসদর োসর্ থবর হত, তসব থতামাসদর মসধয 

ফাোদই বৃমদ্ধ করত এবং থতামাসদর মাসে েুসটােুমট করত, 

থতামাসদর মসধয মফতনা েৃমষ্টর অনুেন্ধাসন। আর থতামাসদর 

মসধয রসয়সে তাসদর কর্া অমধক শ্রবণকারী।’ {েূরা আত-

তাওবা, আয়াত: ৪৭} 



 

 

• ইেোসমর দুশমন ও কাসফর থনতৃবৃন্দসক ভাসোবাো, 
তাসদর প্রশংো করা এবং তাসদর ইেোম মবসরাধী মতাদশথ 
প্রচার-প্রোর করা। থযমন,  

* আল্লাহ তা‘আো বসেন:  

ا َعلَۡيِهم ٱللَّ ُ َغِضبَُ قَۡوًمُا تََولَّۡوا ُ ٱلَِّذينَُ إِلَى تَرَُ ۞أَلَمُۡ ﴿ نك مُۡ ه م مَّ  م ِ
مُۡ َوََلُ  ]  ١٤: المجادلة[ ﴾ ١٤ يَۡعلَم ونَُ َوه مُۡ ٱۡلَكِذبُِ َعلَُى َويَۡحِلف ونَُ ِمۡنه 

‘আিমন মক তাসদর প্রমত েক্ষয কসরন মন যারা আল্লাহর গজসব 

মনিমতত েম্প্রদাসয়র েসে বনু্ধত্ব কসর। তারা মুেমেমসদর 

দেভুক্ত নয় অনুরূিভাসব তারা তাসদরও দেভুক্ত নয়; আর 

তারা থজসন শুসন মমর্যা শির্ কসর।’ {েূরা আে-মুজাদাোহ্ , 

আয়াত: ১৪}  

• মুমমনসদর মনসয় মটপ্পনী কাটা, তাসদর ইবাদসতর থক্ষসত্র 
থদাে খুাঁসজ থবড়াসনা। থযমন,  

* আল্লাহ তা‘আো বসেন: 

ونَُ ٱلَِّذينَُ ﴿ ِعينَُ يَۡلِمز  ِ طَّو  ۡؤِمنِينَُ ِمنَُ ٱۡلم  تُِ فُِي ٱۡلم  دَقََٰ  ََلُ َوٱلَِّذينَُ ٱلصَّ
ُ يَِجد ونَُ ۡهدَه مُۡ إَِلَّ ونَُ ج  مُۡ فَيَۡسَخر  مُۡ ٱللَّ ُ َسِخرَُ ِمۡنه  مُۡ ِمۡنه   َعذَابُ  َولَه 
 ]  ٧٩: التوبة[ ﴾ ٧٩ أَِليمُ 

‘মুমমনসদর মসধয যারা স্বতঃসূ্ফতথভাসব েদকা থদয় এবং যারা 

মনজ শ্রম োড়া মকেুই িায় না, তাসদরসক যারা থদাোসরাি 



 

 

কসর। অতঃির তারা তাসদর মনসয় উিহাে কসর, আল্লাহ্ 

তাসদরসক মনসয় উিহাে কসরন; আর তাসদর জনয রসয়সে 

যন্ত্রণাদায়ক শামস্ত।’ {েূরা আত-তাওবা, আয়াত: ৭৯} 

অর্থাৎ যারা অমধক ইবাদত করসত তাসদরসক মুনামফকরা 

মরয়াকারী বা প্রদশথনকারী বেত। আর যারা অক্ষম মেে 

তাসদরসক দশমর্েযকারী বসে থদাে মদত।  

• ঘৃণা ও তুি তামিসেযর েসে মুমমনসদর িাসক োড়া 
থদওয়া থর্সক মবরত র্াকা। থযমন,  

* আল্লাহ তা‘আো বসেন: 

مُۡ قِيلَُ َوإِذَا ﴿ ُِ َرس ولُ  لَك مُۡ ۡغِفۡرُيَۡستَُ تَعَالَۡوا ُ لَه  ۡوا ُ ٱللَّ مُۡ لَوَّ ء وَسه   َوَرأَۡيتَه مُۡ ر 
دُّونَُ ونَُ َوه م يَص  ۡستَۡكبِر   ]  ٥: المنافقون[ ﴾ ٥ مُّ

‘যখন তাসদর বো হয় থতামরা এসো! আল্লাহর রােূে 

থতামাসদর জনয ক্ষমা প্রার্থনা করসবন, তখন তারা মুখ ঘুমরসয় 

থনয়। আর আিমন তাসদর থদখসবন তারা দম্ভভসর মফসর যায়।’ 

{েূরা আে-মুনামফকূন, আয়াত: ৫} 

• োোতসক ভারী মসন করা ও তা থর্সক অেেতা। থযমন,  
* আল্লাহ তা‘আো বসেন: 



 

 

ِفِقينَُ إِنَُّ ﴿ نََٰ ِدع ونَُ ٱۡلم  َُ ي َخَٰ ِدع ه مُۡ َوه وَُ ٱللَّ ا ُ َوإِذَا َخَٰ و  ةُِ إِلَى قَام  لَوَٰ  ٱلصَّ
وا ُ ونَُ َوََلُ ٱلنَّاسَُ ي َرا ء ونَُ ك َسالَىَُٰ قَام  َُ يَۡذك ر  ُ ٱللَّ  ُ﴾ ١٤٢ قَِليَٗلُ إَِلَّ

 ]  ١٤٢: النساء[

‘অবশযই মুনামফকরা প্রতারণা করসে আল্লাহর েসে। বস্তুত 

তারা মনসজরা মনসজসদর প্রতামরত কসর। তারা যখন োোসত 

দাাঁড়ায় তখন অেেভাসব থোক থদখাসনার জনয দাাঁড়ায়; আর 

তারা আল্লাহসক খুব অল্পই িরণ কসর।’ {েূরা আন-মনো, 

আয়াত: ১৪২} 

* রােূেুল্লাহ োল্লাল্লাহু আোইমহ ওয়াোল্লাম বসেন:  

نَافِِقينَُ َعلَى َصََلة ُ أَث قَلَُ إِنَُّ»  ِرُ«ال فَجُ  َوَصََلة ُ ال ِعَشاِءُ، َصََلة ُ ال م 

‘মুনামফকসদর িসক্ষ ইশা ও ফজসরর োোত আদায় করা বড় 

কমঠন।’308 

• আল্লাহ ও তাাঁর রােূেসক কষ্ট থদওয়া এবং যারা আল্লাহ ও 
তাাঁর রােূসের উির ঈমান এসনসে এমন মুমমনসদর কষ্ট 
থদওয়া।  

* আল্লাহ তা‘আো বসেন: 

مُ  ﴿  ]  ٦١: التوبة[ ﴾ٱلنَّبِيَُّ ي ۡؤذ ونَُ ٱلَِّذينَُ َوِمۡنه 

 

 বুখারী: ৬৫৭; মুসলিম: ৬৫১।  



 

 

‘আর তাসদর মসধয এমন থোক আসে, যারা নবীসক কষ্ট থদয়।’ 

{েূরা আত-তাওবা, আয়াত: ৬১} 

* আল্লাহ তা‘আো আরও বসেন: 

َُ ي ۡؤذ ونَُ ِذينَُٱلَُّ إِنَُّ﴿ مُ  َوَرس ولَه ۥُ ٱللَّ  َوأََعدَُّ َوٱْۡل ِخَرةُِ ٱلدُّۡنيَا فِي ٱللَّ ُ لَعَنَه 
مُۡ ِهيٗنُا َعذَاٗبُا لَه  تُِ ۡؤِمنِينَُٱۡلمُ  ي ۡؤذ ونَُ َوٱلَِّذينَُ ٥٧ مُّ ۡؤِمنََٰ  َمُا بِغَۡيرُِ َوٱۡلم 

ٗنُا ٱۡحتََمل وا ُ فَقَدُِ ٱۡكتََسب وا ُ بِيٗنُا َوإِۡثٗمُا ب ۡهتََٰ  ]  ٥٨  ُ،٥٧: اَلحزاُب[ ُ﴾ ٥٨ مُّ

‘মনশ্চয় যারা আল্লাহ ও তাাঁর রােূেসক কষ্ট থদয়, আল্লাহ 

তাসদরসক ইহকাে ও িরকাসে অমভশপ্ত কসরন আর তাসদর 

জনয থরসখসেন অবমাননাকর শামস্ত। আর যারা মবনা অিরাসধ 

মুমমন িুরুে ও মুমমন নারীসদর কষ্ট থদয়, তারা মমর্যা অিবাদ 

ও প্রকাশয িাসির থবাো বহণ কসর।’ {েূরা আে-আহযাব, 

আয়াত: ৫৭-৫৮} 

o এখাসন মকেু গুরুত্বিূণথ মুনামফসকর মনদশথনাবেী আসোমচত 
হসো, আমরা এগুসো উসল্লখ কসরমে; যাসত এগুসো থর্সক 
োবধান করা যায় এবং এ িসর্র িমর্ক হওয়া থর্সক 
মনসজর অন্তরসক িমবত্র রাখা যায়।  

থহ আল্লাহ! আমাসদরসক মনফাক থর্সক আিনার কাসে আশ্রয় 

মদন। আমাসদরসক থযরূি ঈমান র্াকসে আিমন েন্তুষ্ট থহান 

থেরূি ঈমান নেীব করুন।  



 

 

থহ েৃমষ্টকুসের রব! আিমন আমাসদর, আমাসদর মিতা-মাতা 

এবং েকে মুেমেমসক ক্ষমা কসর মদন।  

আর আল্লাহ োোত ও োোম থিশ করুন আমাসদর নবী 

মুহাম্মাদ, তাাঁর িমরবার-িমরজন এবং োহাবীগসণর ওির। 

  



 

 

েপ্তমবংশ আের 

জাহান্নাসম প্রসবসশর আসরা মকেু কারণ 

 

েকে প্রশংো আল্লাহর জনয মযমন আিন ক্ষমতায় েকে 

েৃষ্টসক েৃমষ্ট কসরসেন। তাসদর মসধয মনজ মবিয়কর প্রজ্ঞার 

প্রকাশ ঘমটসয়সেন। তাাঁর মনদশথনাবমে দ্বারা মনজ এককসত্বর 

েপ্রমাণতা তুসে ধসরসেন। অিরাধীর জনয তাাঁর 

মবরুদ্ধাচারসণর শামস্তর ফয়োো কসরসেন। অতঃির তাওবার 

আহ্বান জামনসয়সেন এবং তার তাওবা কবুসের মাধযসম তার 

প্রমত বদানযতা থদমখসয়সেন। অতএব আল্লাহর আহ্বায়সকর 

িাসক োড়া দাও এবং তাাঁর জান্নাসতর প্রমত প্রমতসযাগী হও। 

মতমন থতামাসদর িািেমূহ মাজথনা করসবন এবং থতামাসদরসক 

মনজ দয়া থর্সক মদ্বগুণ অংশ থদসবন।    

আমম তাাঁর প্রশংো কমর তাাঁর মহান গুণাবমের এবং িূণথতর 

মবসশেণেমূসহর। আমম তাাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কমর তাাঁর 

তাওফীক দান এবং তাাঁর িযথাপ্ত থনয়ামতরামজর জনয।  

আর আমম োক্ষয থদই থয একমাত্র আল্লাহ োড়া থকাসনা েতয 

ইোহ থনই; তাাঁর ইবাদত মকংবা প্রমতিােসন থকাসনা শরীক 



 

 

থনই। আমম আরও োক্ষয থদই থয মুহাম্মাদ তাাঁর বান্দা এবং 

রােূে। মযমন মনমখে েৃমষ্টর প্রমত থপ্রমরত হসয়সেন; মুমমনসদর 

জান্নাসতর েুেংবাদদাতা মহসেসব এবং কাসফরসদর তাাঁর 

জাহান্নাম ও শামস্ত থর্সক েতকথকারী মহসেসব। আল্লাহ োোত 

ও োোম বেথণ করুন তাাঁর ওির, তাাঁর উম্মসতর মসধয তাাঁর 

খেীফা আবূ বকসরর ওির, কাসফরসদর প্রমত দৃঢ়তা ও 

শমক্তমত্ততায় মবখযাত উমসরর ওির, মনজ দাময়ত্ব িােসন 

মৃতুযসক আমেেনকারী উেমাসনর ওির, তাাঁর চাচাসতা ভাই ও 

জামাতা আেীর ওির এবং রােূসের েকে িমরবার-িমরজন, 

োহাবী ও আদসশথর অনুোরীর ওির।  

 

o মুেমেম ভাইগণ! িূবথ আেসর প্রর্ম প্রকার জাহান্নামী যারা 
স্থায়ীভাসব জাহান্নাসম প্রসবশ করসব, তাসদর কারণেমূহ 
মনসয় আসোচনা কসরমে।  
এ আেসর আল্লাহর তাওফীসক আমরা মদ্বতীয় প্রকার 

জাহান্নামীসদর কসয়কমট কারণ আসোচনা করব।  

মদ্বতীয় প্রকার হসি ঐ েব কারণ, থকউ থেগুসো করসে 

োমময়কভাসব জাহান্নামী হসয় র্াসক। তন্মসধয: 

১ম কারণ: মাতা-মিতার অবাধয হওয়া।  



 

 

অবাধয হওয়া অর্থ, তাসদর েসে অিমরহাযথ েদ্বযবহার ও 

েুেম্পকথ বজায় রাখার মনসদথে েঙ্ঘন করা বা কর্া ও কাসজর 

মাধযসম তাসদর েসে দুবথযবহার করা। থযমন,  

* আল্লাহ তা‘আো বসেন: 

ُ َربُّكَُ َوقََضىَُٰ﴿ ا ُ أََلَّ ِلدَۡينُِ إِيَّاه ُ إَِلَّ ُ تَۡعب د و  نًاُ  َوبِٱۡلَوَٰ ُا إِۡحَسَٰ  ِعندَكَُ يَۡبل غَنَُّ إِمَّ
َما ُ تَق ل فَََلُ ِكََله َمُا أَۡوُ أََحد ه َما ُ ٱۡلِكبَرَُ َمُا َوق ل تَۡنَهۡره َما َوََلُ أ ف ُ  لَّه   لَّه 
َما َوٱۡخِفۡضُ ٢٣ َكِريٗمُا قَۡوَٗلُ حُۡ ِمنَُ ٱلذُّل ُِ َجنَاحَُ لَه  ب ُِ َوق ل َمةُِٱلرَّ  رَّ

َما  ]  ٢٤  ُ،٢٣: اَلسراء[ ﴾٢٤ َصِغيٗرا َربَّيَانِي َكَمُا ٱۡرَحۡمه 

‘আর আিনার রব আসদশ মদসয়সেন মতমন োড়া অনয কাসরা 

‘ইবাদাত না করসত ও মিতা-মাতার প্রমত েদ্বযবহার করসত। 

তারা একজন বা উভয়ই থতামার জীবেশায় বাধথসকয উিনীত 

হসে তাসদরসক ‘উফ’ বসো না এবং তাসদরসক ধমক মদও না; 

তাসদর োসর্ েম্মানেূচক কর্া বে। আর মমতাবসশ তাসদর 

প্রমত নম্রতার িক্ষিুট অবনমমত কর এবং বে, ‘থহ আমার 

রব! তাাঁসদর প্রমত দয়া করুন থযভাসব দশশসব তাাঁরা আমাসক 

প্রমতিােন কসরমেসেন।’ {েূরা বনী ইেরাঈে, আয়াত: ২৩-

২৪} 

* অনযত্র আল্লাহ তা‘আো বসেন: 



 

 

ِلدَۡيكَُ ِلُي ٱۡشك ۡرُ أَنُِ ﴿  ]  ١٤: لقماُن[ ﴾ٱۡلَمِصيرُ  إِلَيَُّ َوِلَوَٰ

‘আমার প্রমত ও থতামার মিতা-মাতার প্রমত কৃতজ্ঞ হও। 

অবসশসে আমারই কাসে মফসর আেসত হসব।’ {েুকমান: ১৪} 

* রােূেুল্লাহ োল্লাল্লাহু আোইমহ ওয়াোল্লাম বসেন: 

مَُ قَدُ  ثََلَثَة ُ د ِمنُ  : ال َجنَّةَُ َعلَي ِهمُ  تَعَالَىوَُ تَبَاَركَُ ّللاَّ ُ َحرَّ رُِ م   ُ، ال َخم 

ِلهُِ فِي ي ِقرُُّ الَِّذي َوالدَّيُّوثُ  لوالديه َوال عَاقُُّ ب ثَُ أَه   .ال خ 

‘মতন বযমক্তর ওির আল্লাহ জান্নাত হারাম কসরসেন। ১ম: মদ 

িাসন আেক্ত ২য়: মিতা-মাতার নাফরমান েন্তান ও ৩য়: 

দায়ুযে থয, মনজ িমরবাসরর অেীেতা েমর্থন কসর।’309 

২য় কারণ: আত্মীয়তার েম্পকথ মেন্ন করা।  

এর দ্বারা উসেশয, থকাসনা থোক কতৃথক তার আত্মীয়সদর োসর্ 

েম্পকথচুযমত ঘটাসনা; ফসে থে তাসদরসক তাসদর প্রািয 

শামররীক ও আমর্থক অমধকার প্রদান করা থর্সক মবরত র্াসক। 

 

 আহমাদ ২/৬৯; নাসাঈ ৫/৮০।  



 

 

* েহীহ বুখারী ও মুেমেসম জুবাইর ইবন মুত‘ইম রামদয়াল্লাহু 

‘আনহু হসত বমণথত, রােূেুল্লাহ োল্লাল্লাহু আোইমহ ওয়াোল্লাম 

বসেন: 

لُ  َلَُ »  .« قَاِطعُ  ال َجنَّةَُ يَد خ 

(আত্মীয়তার েম্পকথ) মেন্নকারী জান্নাসত প্রসবশ করসব না।’310 

েুমফয়ান রাসহমাহুল্লহ বসেন: মেন্নকারী অর্থাৎ আত্মীয়তার 

েম্পকথ মেন্নকারী।  

* অনুরূিভাসব বুখারী ও মুেমেসম আরও এসেসে, আবূ 

হুরায়রা রামদয়াল্লাহু ‘আনহু হসত বমণথত, রােূেুল্লাহ োল্লাল্লাহু 

আোইমহ ওয়াোল্লাম বসেন: “যখন আল্লাহ তা‘আো েকে 

েৃমষ্টকুেসক অমস্তসত্ব আনসেন, তখন ‘রাসহম’ তর্া আত্মীয়তার 

েম্পকথ দাাঁমড়সয় আল্লাহসক বেে,  

َضي نَُ أََمُا نَعَمُ  قَالَُ ال قَِطيعَةُِ ِمنَُ بِكَُ ئِذُِال عَُا َمقَامُ  َهذَا»  أَِصلَُ أَنُ  تَر 
وَُ قَالَُ َرب ُِ يَا بَلَى قَالَتُ  قََطعَكُِ َمنُ  َوأَق َطعَُ َوَصلَكُِ َمنُ   الَُقَُ لَكُِ فَه 

وا :وسلم عليه للا صلى للاُِ َرس ولُ   إِنُ  َعَسي ت مُ  فََهلُ { ِشئ ت مُ  إِنُ  فَاق َرؤ 

ِضُ فِي ت ف ِسد وُا نُ أَُ تََولَّي ت مُ  ع وا اْلَر  َحاَمك مُ  َوت قَط ِ  }أَر 

 

 বুখারী: ৫৯৮৪; মুসলিম: ২৫৫৫।  



 

 

‘আমাসক মবমিন্ন করা থর্সক আিনার কাসে আশ্রয় প্রার্থনার 

স্থান (েময়) এটা। আল্লাহ বসেন, হযাাঁ, তসব তুমম মক এসত 

েন্তুষ্ট নও থয, থয থতামার েসে েম্পকথ বজায় রাখসব আমম 

তার েসে েম্পকথ বজায় রাখব এবং থতামাসক থয মেন্ন করসব 

আমম তার েসে েম্পকথ মেন্ন করব? শুসন আত্মীয় বেে, 

অবশযই। তখন আল্লাহ বেসেন, থতামার জনয এরূিই করা 

হসব। অতঃির রােূেুল্লাহ োল্লাল্লাহু আোইমহ ওয়াোল্লাম 

বেসেন, ইিা করসে থতামরা এ আয়াতমট িড়সত িাসরা:  

ا ُ ٱْۡلَۡرِضُ فُِي ِسد وا ُت فُۡ أَُن تََولَّۡيت مُۡ إُِن َعَسۡيت مُۡ فََهلُۡ ﴿ ع و   أَۡرَحاَمك مُۡ َوت قَط ِ
ئِكَُ ٢٢

لََٰ  مُ  ٱلَِّذينَُ أ و  مُۡ ٱللَّ ُ لَعَنَه  ه  ُ  فَأََصمَّ َره مُۡ َوأَۡعَمىَٰ : محمُد[ ﴾ ٢٣ أَۡبَصَٰ

٢٣  ُ،٢٢  [ 

‘ক্ষমতা োভ করসে েম্ভবত থতামরা িৃমর্বীসত অনর্থ েৃমষ্ট 

করসব এবং আত্মীয়তার বন্ধন মেন্ন করসব। এসদর প্রমতই 

আল্লাহ অমভেম্পাত কসরন, অতঃির তাসদর বমধর ও দৃমষ্ট 

শমক্তহীন কসরন।’ {েূরা মুহাম্মাদ, আয়াত: ২২-২৩}311 

আফসোসের মবেয়, থকাসনা থকাসনা মুেমেম আজ মিতা-মাতা 

ও আত্মীয়-স্বজসনর অমধকার েম্পসকথ এসকবাসরই গাসফে। 

 

 বুখারী: ৪৮৩০; মুসলিম: ২৫৫৪।  



 

 

তারা আত্মীয়-স্বজসনর েসে মমেসনর থেতুবন্ধনসক মেন্ন কসর 

চেসে। 

তাসদর কারও কারও বক্তবয হসি, আত্মীয়রাই েম্পকথ বজায় 

রাখসেন না। মকন্তু এ বক্তবয তাসদর থকাসনা উিকাসর আেসব 

না। কারণ, থয েম্পকথ মঠক রাখসব, শুধু তার েসে েম্পকথ 

বজায় রাখসত হসব-এ যমদ নীমত হয়, তাহসে তা আল্লাহর জনয 

হসো না; বরং বদো স্বরূি। থযমন,  

* ‘আবু্দল্লাহ ইবন ‘আমর ইবন ‘আে রামদয়াল্লাহু ‘আনহু েূসত্র 

বমণথত, রােূেুল্লাহ োল্লাল্লাহু আোইমহ ওয়াোল্লাম বসেন, 

َكافِئُِ ال َواِصلُ  لَي سَُ» ه ُ قََطعَتُ  إِذَا الَِّذُي لُ ال َواِصُ َولَِكنُِ بِال م   َرِحم 
 .«َوَصلََها

‘সে আত্মীয়তার েম্পকথ স্থািনকারী বসে গণয হসব না থয শুধু 

বদোস্বরূি েম্পকথ বজায় রাসখ; বরং থেই েম্পকথ স্থািনকারী 

থয তার েসে েম্পকথ মেন্ন করসেও জুসড় থদয়।’312 

 

 বুখারী: ৫৯৯১।  



 

 

* অনুরূিভাসব আবূ হুরায়রা রামদয়াল্লাহু ‘আনহু হসত বমণথত, 

জবনক বযমক্ত রােূেুল্লাহ োল্লাল্লাহু ‘আোইমহ ওয়াোল্লাসমর 

কাসে এসে বেে: 

ُِ َرس ولَُ يَا مُ  قََرابَةًُ ِلى إِنَُّ ّللاَّ ِسنُ  َويَق َطع ونُِى أَِصل ه   َوي ِسيئ ونَُ إِلَي ِهمُ  َوأ ح 
ل مُ  إِلَىَُّ مُ  َوأَح  َهل ونَُ َعن ه   فََكأَنََّمُا ق ل تَُ َكَمُا ك ن تَُ لَئِنُ  » فَقَالَُ. َعلَىَُّ َويَج 

مُ  ُِ ِمنَُ َمعَكَُ يََزالُ  َوَلَُ ال َملَُّ ت ِسفُّه  تَُ َمُا َعلَي ِهمُ  َظِهيرُ  ّللاَّ  ذَِلكَُ َعلَُى د م 
». 

‘আমার মকেু আত্মীয় এমন তাসদর েসে েম্পকথ যতই জুমড়, 

ততই তারা মেন্ন কসর, যতই েৎ বযবহার কমর, তারা দুবথযবহার 

কসর, েহনশীেতা অবেম্বন করসেও তারা বুেসত চায় না; 

তারা আমার োসর্ মূসখথর আচরণ কসর। তখন রােূেুল্লাহ 

োল্লাল্লাহু আোইমহ ওয়াোল্লাম বেসেন, যমদ বযািার এমনই 

হয়, থযমন তুমম বেসে, তাহসে তুমম থযন তাসদর প্রমত গরম 

বােু মনসক্ষি করসে, (সযন তুমম তাসদরসক তা-ই খাইসয়ে) 

আর তুমম থযভাসব তাসদর েসে বযবহার কসর চেে, তা যমদ 

অবযাহত রাখসত িার, তাহসে আল্লাহ েবথদা থতামার 

োহাযযকারী র্াকসবন।’313 

 

 মুসলিম: ২৫৫৮।  



 

 

বান্দা যখন েম্পকথ মেন্ন করা েসেও তার েসে েম্পকথ স্থািন 

করসব, তখন তার িমরণাম প্রশংেনীয় হসব এবং শীঘ্রই এমন 

ফে হসব থয, তারা মনসজরাই এসে েম্পকথ স্থািন করসব; 

থযমনমট থে েম্পকথ দতরী কসরসে; যমদ আল্লাহ তাসদর কেযাণ 

চান।  

৩য় কারণ: েুদ খাওয়া।  

* আল্লাহ তা‘আো বসেন: 

ا ُ تَۡأك ل وا ُ ََلُ َءاَمن وا ُ ٱلَِّذينَُ يََٰ أَيَُّها ﴿ بَوَٰ  ٗفا ٱلر ِ ُ أَۡضعََٰ
 
عَفَٗة َضَٰ َُ َوٱتَّق وا ُ مُّ  ٱللَّ

ونَُ لَعَلَّك مُۡ ِفِرينَُ أ ِعدَّۡتُ ٱلَّتِيُ  ارَُٱلنَُّ َوٱتَّق وا ُ ١٣٠ ت ۡفِلح   َوأَِطيع وا ُ ١٣١ ِلۡلَكَٰ
َُ س ولَُ ٱللَّ ونَُ لَعَلَّك مُۡ َوٱلرَّ  ]  ١٣٢  ،١٣٠: عمراُن ال[ ﴾ ١٣٢ ت ۡرَحم 

‘সহ মুমমনগণ! থতামরা চক্রবৃমদ্ধ হাসর েুদ থখও না আর 

আল্লাহসক ভয় করসত র্াক, যাসত থতামরা কেযাণ অজথন 

করসত িার। থতামরা থে আগুনসক ভয় কর, যা কাসফরসদর 

জনয প্রস্তুত করা হসয়সে। থতামরা আনুগতয কর আল্লাহ ও 

রােূসের, যাসত থতামাসদর ওির রহম করা হয়।’ {েূরা আসে 

ইমরান, আয়াত: ১৩০-১৩২} 



 

 

আল্লাহর িক্ষ হসত উিসদশ ও েতকথিাণী থিৌঁোর িরও থয 

েুসদ মেপ্ত, আল্লাহ তা‘আো তার জনয স্থায়ী জাহান্নাসমর ধমক 

মদসিন।  

* আল্লাহ তা‘আো আরও বসেন: 

ا ُ يَۡأك ل ونَُ ٱلَِّذينَُ ﴿ بَوَٰ ونَُ ََلُ ٱلر ِ ُ يَق وم  نُ  يَتََخبَّط ه ُ ٱلَِّذُي يَق ومُ  َكَما إَِلَّ  ٱلشَّۡيَطَٰ
ُ ِمنَُ ِلكَُ ٱۡلَمس ِ  ا ُ بِأَنَّه مُۡ ذََٰ ا ُه ِمۡثلُ  ٱۡلبَۡيعُ  إِنََّما قَال و  بَوَٰ  ٱۡلبَۡيعَُ ٱللَّ ُ َوأََحلَُّ ٱلر ِ

مَُ ا ُ ٱل َوَحرَّ بَوَٰ ن َمۡوِعَظةُ  َجا َءه ۥُ فََمُن ر ِ ب ِهِۦ م ِ ه ُۥ  َسلَفَُ َمُا فَلَه ۥُ فَٱنتََهىَُٰ رَّ  َوأَۡمر 
ُِ  إِلَى ئِكَُ َعادَُ َوَمنُۡ ٱللَّ

لََٰ  بُ  فَأ و  ِلد ونَُ فِيَها ه مُۡ ٱلنَّاِرُ  أَۡصَحَٰ  ُ﴾ ٢٧٥ َخَٰ
 ]  ٢٧٥: البقرة[

‘যারা েুদ খায় তারা মকয়ামসতর মদন দণ্ডায়মান হসব ওই 

বযমক্তর নযায় যাসক শয়তান আের কসর থমাহামবষ্ট কসরসে। 

তাসদর এ অবস্থার কারণ হসো: তারা বসেসে, ক্রয়-মবক্রয় থতা 

েুসদর মতই। অর্চ আল্লাহ ক্রয়-মবক্রয় দবধ কসরসেন এবং 

েুদ হারাম কসরসেন। অতঃির যার কাসে তার রসবর িক্ষ 

থর্সক উিসদশ এসেসে এবং থে মবরত রসয়সে, তাহসে িূসবথ 

যা হসয় থগসে, তা (মূেধন) তারই র্াকসব, আর তার বযািারমট 

আল্লাহর ওির মনভথরশীে। আর যারা িুনরায় েুদ গ্রহণ কসর, 

তারাই জাহান্নাসম যাসব। তারা থেখাসন স্থায়ী হসব।’ {েূরা 

আে-বাকারা, আয়াত: ২৭৫} 



 

 

৪র্থ কারণ: ইয়াতীসমর েম্পদ ভক্ষণ করা।  

* আল্লাহ তা‘আো বসেন:  

لَُ ل ونَُيَۡأكُ  ٱلَِّذينَُ إِنَُّ﴿ َمىَُٰ أَۡمَوَٰ  نَاٗراُ  ب ط ونِِهمُۡ فِي يَۡأك ل ونَُ إِنََّمُا ظ ۡلًما ٱۡليَتََٰ
 ]  ١٠: النساء[ ﴾ ١٠ اَسِعيٗرُ َوَسيَۡصلَۡونَُ

‘মনশ্চয় যারা ইয়াতীসমর মাে অনযায়ভাসব ভক্ষণ (গ্রাে) কসর 

তারা মনসজসদর থিট আগুন মদসয় ভমতথ কসর, অমচসরই তারা 

প্রিমেত আগুসন প্রসবশ করসব।’ {েূরা আন-মনো, আয়াত: 

১০} 

ইয়াতীম: প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার িূসবথ যার মিতা মৃতুযবরণ কসরসে 

তাসক শরীয়সতর িমরভাোয় ইয়াতীম বো হয়। 

৫ম কারণ: মমর্যা োক্ষয প্রদান করা। 

* আবু্দল্লাহ ইবন ‘উমার রামদয়াল্লাহু ‘আনহুমা বণথনা কসরন, 

রােূেুল্লাহ োল্লাল্লাহু আোইমহ ওয়াোল্লাম বসেসেন: 

ولَُ لَنُ » ورُِ َشاِهدُِ قَدَمُ  تَز   .«النَّارَُ لَه ُ ّللاَّ ُ ي وِجبَُ َحتَّى الزُّ



 

 

‘মমর্যা োক্ষযদাতার িা স্বস্থান হসত ততক্ষণ িযথন্ত নড়সব না 

যতক্ষণ না আল্লাহ তার জনয জাহান্নাসমর আগুন অবধামরত 

করসবন।’314 

মমর্যা োক্ষয বো হয়, অজানা বা বাস্তসবর মবিরীত োক্ষয 

প্রদান করাসক। কারণ োক্ষযদাতার জনয জানা মবেয় োড়া 

অনয মকেুর োক্ষয প্রদান দবধ নয়।  

* হাদীসে রসয়সে:  

‘জবনক বযমক্তসক মজজ্ঞাো করা হসো, তুমম মক েূযথ থদসখে? 

থে বেে হযাাঁ, তখন মতমন তাসক বেসেন, এ ধরসনর মবেসয় 

োক্ষয থদসব; নতুবা মবরত র্াকসব।’315  

৬ষ্ঠ কারণ: মবচার-ফয়োোয় ঘুে।  

* ‘আবদুল্লাহ ইবন ‘আমর রামদয়াল্লাহু ‘আনহুমা বণথনা কসরন, 

রােূেুল্লাহ োল্লাল্লাহু ‘আোইমহ ওয়াোল্লাম বসেন:  

اِشي تَِشي الرَّ ر   .النَّارُِ فُِي َوال م 

 

 ইবন মাজাহ: ২২৭৩; মুস্তাদরাসক হাসকম: ৪/৯৮। হালদসটি বাসনায়াট।  

 কাশফুি খাফা: ২/৭১। িসব এর সনদ দুববি।  



 

 

‘ঘুেদাতা ও ঘুেগ্রহীতা উভসয় জাহান্নাসম যাসব।’316 

হাদীেমট তাবারানী বণথনা করসেন। তার বণথনাকারীরা েবাই 

গ্রহণসযাগয ও প্রমেদ্ধ। থযমমট তারগীব ওয়াত তারহীসব 

এসেসে।  

মনহায়া গ্রসন্থ বো হসয়সে, ‘হাদীসে বমণথত ‘রা-শী’ অর্থ ঘুেদাতা 

আর ‘মুরতাশী’ অর্থ ঘুেগ্রহীতা।  

তসব নযাযয অমধকার প্রামপ্ত বা জুেুম থর্সক রক্ষার জনয বাধয 

হসয় মকেু প্রদান করসত হসে, তা এর অন্তভুথক্ত হসব না।’317   

৭ম কারণ: মমর্যা শির্ করা।  

* হাসরে ইবন মাসেক রামদয়াল্লাহু ‘আনহু বসেন, আমম 

রােূেুল্লাহ োল্লাল্লাহু ‘আোইমহ ওয়াোল্লামসক হসজ (মমনার 

িার্র মারার স্থান) দু’জামরার মধযবতথী স্থাসন বেসত শুসনমে, 

ِلمُِ أَِخيهُِ َمالَُ اق تََطعَُ َمنُِ» س  أ ُ فَاِجَرة ُ بِيَِمينُ  ال م   النَّارُِ ِمنَُ َمق عَدَه ُ فَل يَتَبَوَّ
 .«ثََلَثًا أَوُ  تَي نَُِمرَُّ َغائِبَك مُ  َشاِهد ك مُ  ِلي بَل ِغُ  ،

 

 িাবারানী লফস সাগ্ীর, ১/২৮। দুববি সনসদ।  

 আন-লনহায়া ফী গ্ারীলবি আসার, ইবনুি আসীর কৃি ২/২২৬।  



 

 

‘সয বযমক্ত তার ভাইসয়র েম্পদ মমর্যা শিসর্র দ্বারা মেমনসয় 

থনয়, থে থযন জাহান্নাসম তার স্থান কসর থনয়। কর্ামট উিমস্থত 

েকসেই থতামাসদর অনুিমস্থতসদর বসে থদসব। এভাসব 

রােূেুল্লাহ োল্লাল্লাহু আোইমহ ওয়াোল্লাম ওই বাণীমট দু’বার 

অর্বা মতনবার বসেসেন।’318 

আর শির্সক ‘গামূে’ বোর কারণ হসি, থয বযমক্ত এ ধরসনর 

শির্ করসব তাসক তা গুনাসহ িুমবসয় থদয়, তারির তাসক 

জাহান্নাসম িুবায়।  

মমর্যা শির্ কসর থকাসনা দাবীকৃত বস্তুর ফয়োো মনসজর 

িসক্ষ মনসয় আো, অর্বা মমর্যা শির্ কসর অস্বীকারকৃত বস্তু 

থর্সক তার দায়মুমক্তর থঘােণা আদায় করা উভয়মটই গুনাসহর 

মদক থর্সক থকাসনা িার্থকয থনই।  

৮ম কারণ: মানুসের মসধয না থজসন মবচার করা অর্বা যুেুম 

ও িক্ষিামতত্ব কসর মবচার করা।  

* বুরাইদা ইবনুে হুোইন রামদয়াল্লাহু আনহু বসেন, রােূেুল্লাহ 

োল্লাল্লাহু ‘আোইমহ ওয়াোল্লাম বসেন:  

 

 আহমাদ ৫/৭৯; মুস্তাদরাসক হালকম ৪/২৯৪, ২৯৫ নং ৫১৬৫।  



 

 

ُا النَّارُِ فِى َواث نَانُِ ال َجنَّةُِ فِى ِحد َُوا ثََلَثَة ُ ال ق َضاة ُ »  فِى الَِّذى فَأَمَّ
لُ  ال َجنَّةُِ لُ  بِهُِ فَقََضى ال َحقَُّ َعَرفَُ فََرج   فُِى فََجارَُ ال َحقَُّ َعَرفَُ َوَرج 

مُِا ك  لُ  النَّارُِ فِى فَه وَُ ل ح  لُ  َعلَى ِللنَّاِسُ قََضى َوَرج   النَّارُِ فِى فَه وَُ َجه 
». 

‘মবচারক মতন প্রকার। এক প্রকার জান্নাসত যাসব এবং দুই 

প্রকার যাসব জাহান্নাসম। থয জান্নাসত যাসব থে হসো, থয 

মবচারক েতয উদ্ঘাটন কসর এবং তদনুযায়ী নযায়মবচার কসর। 

আর থয বযমক্ত েতয থজসনও অনযায় মবচার কসর থে জাহান্নামী। 

আসরকজন মানুসের মবচার কসর না থজসনই, থেও আগুসন 

যাসব।’319 

৯ম কারণ: প্রজাসদর থধাাঁকা থদয়া এবং তাসদর কেযাণ কামনা 

না করা।  

অর্থাৎ এমনভাসব রাে বা মবচারকাযথ িমরচােনা করা, যাসত 

জনোধারসণর কেযাসণর প্রমত েক্ষয রাখা হয় না এবং কাজমটও 

অনুিকারী হয়। কারণ,  

 

 আবু দাউদ: ৩৫৭৩; লিরলমযী: ১৩২২; ইবন মাজাহ: ২৩১৫।  



 

 

* মা‘কাে ইবন ইয়াোর রামদয়াল্লাহু ‘আনহু েূসত্র বমণথত, মতমন 

বসেন, আমম রােূেুল্লাহ োল্লাল্লাহু ‘আোইমহ ওয়াোল্লামসক 

বেসত শুসনমে:   

ِعيهُِ َعب دُ  ِمنُ  َما» تَر  مَُ يَم وتُ  َرِعيَّةًُ ّللاَّ ُ يَس  وتُ  يَو   َغاشُ  َوه وَُ يَم 
مَُ إَِلَُّ ِعيَّتِهُِِلرَُ  .« ال َجنَّةَُ َعلَي هُِ ّللاَّ ُ َحرَّ

‘যাসক আল্লাহ জনগসণর শােক মহসেসব মনযুক্ত কসরসেন, যমদ 

প্রজাসদর থধাাঁকা থদয়া অবস্থায় তার মৃতুয হয়, তাহসে আল্লাহ 

তা‘আো তার জনয জান্নাত হারাম কসর থদসবন।’320 

এ হাদীেমট বযািক অর্থসবাধক। এটা গৃহকতথা কতৃথক তার 

িমরবার িমরচােনা এবং শােক কতৃথক তার রাে 

িমরচােনাসকও অন্তভুথক্ত কসর। কারণ,  

* ইবন ‘উমার রামদয়াল্লাহু ‘আনহুমার েূসত্র বমণথত, মতমন 

বসেন, আমম রােূেুল্লাহ োল্লাল্লাহু ‘আোইমহ ওয়াোল্লামসক 

বেসত শুসনমে, 

ئ ولُ  َوك لُّك مُ  َراع ُ ك لُّك مُ  أََلَُ»  النَّاِسُ َعلَى الَِّذي فَاِْلَمامُ  َرِعيَّتِِه، َعنُ  َمس 
ئ ولُ  َوه وَُ َراع ُ لُ  َرِعيَّتِِه، َعنُ  َمس  ج   َوه وَُ بَي تِِه، أَه لُِ َعلَى ع َُرا َوالرَّ

ئ ولُ  أَة ُ َرِعيَّتِِه، َعنُ  َمس  ِجَها، بَي تُِ أَه لُِ َعلَى َراِعيَة ُ َوالَمر   َوَولَِدهُِ َزو 

 

 বুখারী: ৭১৫০; মুসলিম: ১৪২।  



 

 

ئ ولَة ُ َوِهيَُ مُ  َمس  لُِ َوَعب د ُ ،َعن ه  ج  ئ ولُ  َوه وَُ َسي ِِدهُِ َمالُِ َعلَى َراع ُ الرَّ  َمس 
ئ ولُ  ك مُ َوك لُُّ َراع ُ فَك لُّك مُ  أََلَُ َعن ه ُ،  َرِعيَّتِِهُ« َعنُ  َمس 

‘মসন থরসখা থতামরা প্রসতযসকই অমভভাবক, থতামাসদর 

প্রসতযকসক আিন আিন দাময়ত্ব েম্পসকথ মজজ্ঞামেত হসত হসব, 

শােক রক্ষক, অতএব তাসক তার প্রজা েম্পসকথ মজজ্ঞাো করা 

হসব, গৃহকতথা তার িমরবাসরর অমভভাবক, তাসক তার দাময়ত্ব 

েম্পসকথ জবাবমদমহ করসত হসব, স্ত্রী তার স্বামীর েংোসরর 

দাময়ত্বশীে, অতএব তাসক তার দাময়ত্ব েম্পসকথ যর্াযর্ মহোব 

মদসত হসব, খাসদম তার মমনসবর েম্পসদর মহফাযতকারী, 

কাসজই থেও তার দাময়ত্ব েম্পসকথ মজজ্ঞামেত হসব, অতএব 

থতামরা প্রসতযসকই দাময়ত্বশীে, েকেসক মনজ মনজ দাময়ত্ব 

েম্পসকথ মজজ্ঞামেত হসত হসব।’321 

১০ম কারণ: প্রাণীর মূমতথ দতমর করা।  

অর্থাৎ থয েকে েৃমষ্টর প্রাণ তর্া রূহ আসে, থযমন-মানুে, 

জীব-জন্তু উতযামদ। এ েকে প্রাণীর মূমতথ দতমর বা মচত্রাঙ্কন 

করা। কারণ,  

 

 বুখারী: ৭১৩৮; মুসলিম: ১৮২৯।  



 

 

* ইবন আব্বাে রামদয়াল্লাহু ‘আনহুমা বসেন, আমম রােূেুল্লাহ 

োল্লাল্লাহু আোইমহ ওয়াোল্লামসক বেসত শুসনমে: 

رُ  ك لُُّ» ِ َصو  عَلُ  النَّاِر، فِي م  َرَهاُ، ص وَرة ُ بِك ل ُِ لَه ، يَج   نَف ًسا َصوَّ
ب ه ُ  َجَهنََّمُ« فُِي فَت عَذ ِ

‘প্রসতযক অঙ্কনকারী জাহান্নামী, তার দতমরকৃত বা অমঙ্কত 

প্রসতযকমটর আত্মা তার থদসহ প্রমবষ্ট কসর তাসক জাহান্নাসম 

শামস্ত থদয়া হসব।’322 

* বুখারীর অনয বণথনায় এসেসে: 

رَُ َمنُ » َُ فَإِنَُّ ص وَرةًُ، َصوَّ ب ه ُ ّللاَّ عَذ ِ وَحُ، فِيَهُا يَن ف خَُ َحتَُّى م   َولَي سَُ الرُّ
 دًاُ«أَبَُ فِيَها بِنَافِخ ُ

‘সয বযমক্ত থকাসনা মচত্রাঙ্কন বা মূমতথ দতমর করসব, অবশযই 

আল্লাহ তাসক ততক্ষণ শামস্ত প্রদান করসত র্াকসবন, যতক্ষণ 

থে মুমতথ বা মচসত্র আত্মা েঞ্চার না করসব। অর্চ থে কখনও 

তাসত আত্মা েঞ্চাসর েক্ষম হসব না।’323 

তসব ফে, বৃক্ষ, েতা-িাতা উমদ্ভদ ইতযামদ যার বাড়ন্ত শরীর 

আসে মকন্তু প্রাণ থনই, এ ধরসনর েৃমষ্টর মচত্র আাঁকসত থকাসনা 

 

 মুসলিম: ২১১০।  

 বুখারী: ২২২৫।  



 

 

অেুমবধা থনই। অমধকাংশ উোমাসয় থকরাম এ মত থিােণ 

কসরন।  

* অবশয মকেু েংখযক আসেম েহীহ বুখারীর হাদীসের 

বযািকতার কারসণ তাও মনসেধ কসরসেন। হাদীেমট আবূ 

হুরায়রা রামদয়াল্লাহু ‘আনহু থর্সক বমণথত, মতমন বসেন, আমম 

রােূেুল্লাহ োল্লাল্লাহু আোইমহ ওয়াোল্লামসক বেসত শুসনমে, 

আল্লাহ তা‘আো বসেন, 

لَمُ  َوَمنُ » نُ  أَظ  ل قُ  َهبَُذَُ ِممَّ ل ق وا َكَخل ِقي، يَخ  ةًُ فَل يَخ  ل ق وُا أَوُ  ذَرَّ  َحبَّةًُ ِليَخ 
 «َشِعيَرةًُ أَوُ 

‘তার থচসয় বড় জাসেম আর থক হসত িাসর থয আমার েৃমষ্টর 

অনুরূি মকেু েৃমষ্ট করসত চায়। থে একমট যব বা শেযদানা বা 

মবনু্দ িমরমাণ একটা মকেু েৃমষ্ট কসর থদখায় না থকন?’324  

১১তম কারণ: কসঠারত, কৃিণতা ও অহঙ্কার।  

* হাসরে ইবন ওয়াহাব রামদয়াল্লাহু ‘আনহু হসত বমণথত, 

রােূেুল্লাহ োল্লাল্লাহু আোইমহ ওয়াোল্লাম বসেন:  

ك مُ  أََلَُ » بِر  اظُ  ع ت ل ُ  ك لُُّ النَّاِر؟ أَه لُِبُِ أ خ  ُ« َجوَّ بِر  تَك  س   م 
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‘আমম মক থতামাসদর জাহান্নামীসদর েম্পসকথ েংবাদ থদব না? 

তারা হসি প্রসতযক কসঠারতাকারী, েম্পদ েঞ্চয়কারী কৃিণ 

ও অহংকারী।’325 

(উতুল্ল) বো হয় অতযমধক কমঠন বযমক্ত, যার হৃদয় েতয গ্রহণ 

বা মানুসের জনয মবগমেত হয় না।  

(জাওয়ায) বো, হয়, থোভী ও কৃিণসক। অর্থাৎ থে েম্পদ 

গমিত ও েঞ্চয়কারী এবং েম্পদ মবতরসণ বাধা প্রদানকারী।  

(মুস্তাকমবর) থয অহঙ্কারবশত েতযসক উসিক্ষা কসর এবং 

মানুসের জনয মবনম্র হয় না, থয মনসজসক মানুে থর্সক উাঁচু ও 

বড় মসন কসর এবং তার মতসক বাস্তসবর মবিরীত হসেও 

েমঠক মসন কসর। 

১২ তম কারণ: িানাহাসরর থক্ষসত্র নারী-িুরুে মনমবথসশসে স্বণথ-

থরৌসিয িাত্র বযবহার করা।  

* বুখারী ও মুেমেসম উসম্ম োোমা রামদয়াল্লাহু ‘আনহা েূসত্র 

বমণথত, রােূে োল্লাল্লাহু আোইমহ ওয়াোল্লাম বসেন:  

ةُِ إِنَاءُِ فُِي يَش َربُ  الَِّذي» ِجرُ  نََّماإُِ الِفضَّ نِهُِ فِي ي َجر   َجَهنََّمُ« نَارَُ بَط 
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‘সয বযমক্ত রূিার িাসত্র িান কসর, মূেত থে মনজ থিসট আগুন 

ভমতথ কসর।’326 

মুেমেসমর অির বণথনায় এসেসে:  

ِجرُ  فَإِنََّما َوال ِفضَِّة، الذََّهبُِ آنِيَةُِ فِي يَش َربُ  أَوُ  يَأ ك لُ  الَِّذي إِنَُّ»  ي َجر 
نِهُِ فِي  . َجَهنََّم« ارَُنَ بَط 

‘সয স্বণথ-রূিার িাসত্র খায় বা িান কসর, থে মূেত স্বীয় থিসট 

জাহান্নাসমর আগুনই ভসর।’327 

* ইবন আব্বাে রামদয়াল্লাহু ‘আনহুমা বসেন, রােূে োল্লাল্লাহু 

আোইমহ ওয়াোল্লাম জবনক বযমক্তর হাসত স্বসণথর আংমট থদসখ 

তা খুসে মনসক্ষি কসর বেসেন:  

َرة ُ إِلَى َحد ك مُ أَُ يَع ِمد ُ» عَل َهُا نَارُ  ِمنُ  َجم   يَِدِهُ« فُِي فَيَج 

‘সতামাসদর থকউ মক কসর আগুসনর অোসরর ইিা কসর 

থেটাসক হাসত থরসখ থদয়? রােূে োল্লাল্লাহু ‘আোইমহ 

ওয়াোল্লাম চসে থগসে তাসক বো হসো, থতামার আংমটমট গ্রহণ 

কর এবং এর দ্বারা উিকৃত হও। মতমন বেসেন, আল্লাহর 

 

 বুখারী: ৫৬৩৪; মুসলিম: ২০৬৫।  

 মুসলিম: ২০৬৫।  



 

 

শির্! কখসনা নয়, আমম থেটা থনসবা না, থকননা রােূে 

োল্লাল্লাহু আোইমহ ওয়াোল্লাম তা থফসে মদসয়সেন।’328 

o েুতরাং ভাইসয়রা আমার! আিনারা জাহান্নাসম প্রসবসশর 
কারণেমূহ থর্সক োবধান থহান এবং এমন িদসক্ষি গ্রহণ 
করুন যা আিনাসদরসক জাহান্নাম থর্সক দূসর রাখসব। এর 
ফসে স্থায়ী জান্নাত থিসয় ধনয হসবন। আর থজসন রাখুন! 
দুমনয়া তুি বস্তু মাত্র, যা দ্রুত ক্ষয়প্রাপ্ত ও ধ্বংেপ্রাপ্ত।  

কাসজই স্বীয় রসবর দরবাসর আজীবন েসতযর ওির অটে 

র্াকার প্রার্থনা করুন। আরও প্রার্থনা করুন মতমন থযন 

আিনাসদরসক এমন মুমমন িুরুে ও নারীসদর োসর্ হাশর 

করান যাসদর উির আল্লাহ তার থনয়ামত প্রদান কসরসেন।  

থহ আল্লাহ! মনজ দয়ায় আমাসদরসক হসকর ওির অটে রাখুন 

এবং তার ওির মৃতুয দান করুন। আর আমাসদরসক, আমাসদর 

মিতা-মাতা ও েকে মুেমেমসক ক্ষমা করুন। থহ থশ্রষ্ঠ দয়ােু!  

আর আল্লাহ আমাসদর নবী মুহাম্মাদ, তাাঁর িমরবার-িমরজন 

এবং তাাঁর েকে োহাবীর প্রমত োোত থিশ করুন। 
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অষ্টামবংশ আের 

যাকাতুে মফতর 

 

েকে প্রশংো মহাজ্ঞানী, মহাপ্রজ্ঞাবান, েসবথাচ্চ, মহান 

আল্লাহর জনয। মতমন মতমন েব মকেু েৃমষ্ট কসরসেন। অতঃির 

তা মনিুণভাসব মনরূিণ কসরসেন। মতমন তাাঁর শরীয়সতর 

মবধানাবমেসক আিন প্রজ্ঞানুযায়ী েুদৃঢ় কসরসেন েৃমষ্টর জনয 

েুস্পষ্ট ও মশক্ষা মহসেসব। আমম তাাঁর প্রশংো কমর তাাঁর িূণথাে 

গুণাবমের উির। আমম তাাঁর শুকমরয়া আদায় কমর তাাঁর 

িমরিূণথ থনয়ামতেমূসহর উির।  

আর আমম োক্ষয থদই থয একমাত্র আল্লাহ োড়া থকাসনা েতয 

ইোহ থনই; তাাঁর থকাসনা শরীক থনই। রাজত্ব তাাঁর এবং 

প্রশংোও তাাঁর। মতমন েবমকেুর ওির ক্ষমতাবান। আমম 

আরও োক্ষয থদই থয মুহাম্মদ তাাঁর বান্দা এবং  েুেংবাদদাতা 

ও েতকথকারী রােূে। আল্লাহ োোত ও োোম বেথণ করুন 

তাাঁর ওির, তাাঁর িমরবার-িমরজন, োহাবীবৃন্দ এবং েবার 

প্রতযাবতথন ও মফসর যাওয়ার মদন িযথন্ত েুন্দরভাসব তাাঁসদর 

আদসশথর েকে অনুোরীর ওির। 



 

 

o ভাইসয়রা আমার! েম্মামনত মাে রমযান গত হসত চসেসে, 
তার োমানয অংশই বাকী আসে; েুতরাং থয বযমক্ত এটা 
যর্াযর্ মূেযায়সনর োসর্ অমতবামহত কসরসে থে থযন 
আল্লাহ তা‘আোর প্রশংো কসর অতঃির এটা কবুে 
হওয়ার জনয আল্লাহ তা‘আোর মনকট প্রার্থনা কসর। আর 
থয এটা অেেতায় অমতবামহত কসরসে, থে থযন আল্লাহর 
মনকট তওবা কসর এবং মনজ ত্রুমট মবচুযমতর জনয আল্লাহর 
তাআোর মনকট ক্ষমা প্রার্থনা কসর, কারণ মৃতুযর িূসবথ ওযর 
থিশ করা গ্রহণসযাগয হসব।  

o ভাইসয়রা আমার! মনশ্চয় আল্লাহ তাআো এই মাসের থশসে 
আিনাসদর উির যাকাতুে মফতর ফরয কসরসেন; আর 
এটা থদওয়ার মনসদথশ মদসয়সেন ঈসদর নামাসযর িূসবথই।  

আজসকর মজমেসে এ যাকাতুে মফতর মবেসয় কর্া বেব। 

এর মবধান, থহকমত, থশ্রণী, িমরমাণ, ওয়ামজব হওয়ার েময়, 

প্রদাসনর েময় ও স্থান েম্পসকথ আসোচনা করব। 

যাকাতুে মফতসরর মবধান বা হুকুম:  

যাকাতুে মফতর প্রদান করা ফরয। এটাসক রােূেুল্লাহ 

োল্লাল্লাহু আোইমহ ওয়াোল্লাম েকে মুেমেসমর উির 

অিমরহাযথ বসে থঘােণা কসরসেন। আল্লাহর রােূে যা ফরয 

কসরসেন অর্বা করসত মনসদথশ প্রদান কসরসেন থেগুসোও যা 



 

 

আল্লাহ ফরয কসরসেন ও মনসদথশ মদসয়সেন তার হুকুম রাসখ। 

অর্থাৎ তা মানাও অবশযম্ভাবী।  

* আল্লাহ তা‘আো বসেন: 

ُن ﴿ س ولَُ ي ِطعُِ مَّ َُ  أََطاَعُ فَقَدُۡ ٱلرَّ كَُ فََما ُ تََولَّىَُٰ َوَمُن ٱللَّ  َعلَۡيِهمُۡ أَۡرَسۡلنََٰ
 ]  ٨٠: النساء[ ﴾ ٨٠ ُاَحِفيظُٗ

‘সয রােূসের হুকুম মানয করে, থে আল্লাহর হুকুমই মানয 

করে। আর থয তা থর্সক মবমুখতা অবেম্বন করে, আমম 

আিনাসক তাসদর জনয িযথসবক্ষণকারী মনযুক্ত কসর িাঠাই 

মন।’ {েূরা আন-মনো, আয়াত: ৮০} 

* আল্লাহ তা‘আো আরও বসেন: 

س ولَُ ي َشاقِقُِ َوَمُن ﴿ دَىَُٰ لَه ُ تَبَيَّنَُ َمُا بَۡعدُِ ِمنُ  ٱلرَّ  َسبِيلُِ َغۡيرَُ َويَتَّبِعُۡ ٱۡله 
ۡؤِمنِينَُ  ُ﴾ ١١٥ َمِصيًرا َوَسا َءتُۡ َجَهنََّمُ  َون ۡصِلهِۦ تََولَّىَُٰ َمُا ن َول ِهِۦ ٱۡلم 

 ]  ١١٥: النساء[

‘সয থকউ রােূসের মবরুদ্ধাচারণ কসর, তার কাসে েরে ির্ 

প্রকামশত হওয়ার ির এবং মুমমনসদর অনুেৃত িসর্র মবরুসদ্ধ 

চসে, আমম তাসক ওই মদসক মফরাসবা থয থে মফরসত চায় এবং 

আমম তাসক জাহান্নাসম মনসক্ষি করব। তা মনকৃষ্টতম 

গন্তবযস্থে।’ {েূরা আন-মনো, আয়াত: ১১৫} 



 

 

* আল্লাহ তা‘আো আরও বসেন: 

ك مُ  َوَما ُ ﴿ س ولُ  َءاتَىَٰ ذ وه ُ ٱلرَّ ك مُۡ َوَمُا فَخ   ]  ٧: الحشر[ ﴾فَٱنتَه وا ُ  َعۡنه ُ نََهىَٰ

‘আর রােূে থতামাসদরসক যা মদসয়সেন তা গ্রহণ কর এবং যা 

মনসেধ কসরন তা থর্সক মবরত র্াক।’ {েূরা আে-হাশর, 

আয়াত: ৭} 

আর যাকাতুে মফতর মুেমেম নারী-িুরুে, থোট-বড়, স্বাধীন-

কৃতদাে েকসের ওির ফরয।  

* আবু্দল্লাহ ইবন ‘উমার রামদয়াল্লাহু ‘আনহু বসেন,  

ُِ ولُ َرسُ  فََرضَُ»  ِمنُ  َصاًعُا الِفط رُِ َزَكاةَُ َوَسلَّمَُ َعلَي هُِ للا ُ َصلَُّى ّللاَّ
، ر  ، العَب دُِ َعلَى َشِعيرُ  ِمنُ  َصاًعُا أَوُ  تَم  ر ِ  ثَىُ،َواْل نُ  َوالذََّكرُِ َوالح 

ِغيرُِ ِلِميَنُ« ِمنَُ َوالَكبِيرُِ َوالصَّ س   الم 

‘রােূে োল্লাল্লাহু ‘আোইমহ ওয়াোল্লাম রমযান মাসে স্বাধীন, 

থগাোম, নারী, িুরুে, থোট-বড় েকে মুেমেসমর ওির এক 

ো‘ থখজুর, বা এক ো‘ যব যাকাতুে মফতর ফরয 

কসরসেন।’329 

 

 বুখারী: ১৫০৩; মুসলিম: ৯৮৪।  



 

 

* থিসটর বাচ্চার িক্ষ থর্সক যাকাতুে মফতর থদয়া ওয়ামজব 

নয়, মকন্তু থকউ যমদ আদায় কসর, তাহসে থকাসনা েমেযা থনই। 

কারণ,  

* ‘উেমান রামদয়াল্লাহু ‘আনহু থিসটর বাচ্চার িক্ষ হসত মফতরা 

আদায় করসতন।  

• মফতরা মনসজর িক্ষ থর্সক এবং যাসদর ভরণ-সিােণ তার 
দাময়সত্ব রসয়সে থযমন-স্ত্রী ও এমন মনকটাত্মীয় যাসদর 
মনসজসদর মফতরা মনসজসদর থদওয়ার োমর্থ থনই েন্তান 
তাসদর িক্ষ থর্সকও আদায় করা আবশযক। আর যমদ 
তারা মনসজসদর মফতরা মনসজরা থদওয়ার োমর্থ রাসখ তসব 
মনসজসদর যাকাতুে মফতর মনসজরাই আদায় করা উত্তম। 
কারণ ওয়ামজব হওয়ার েসম্বাধন তাসদরসকই থমৌমেকভাসব 
করা হসয়সে। 

• আর যাকাতুে মফতর থকবে তাসদর উিরই আবশযক যার 
ঈসদর মদন ও রাসত্রর খরচ েম্পাদসনর ির অমতমরক্ত 
েম্পদ র্াকসব। যমদ এক ো‘ এর থচসয় কম িমরমাণ 
েম্পদও কারও অমতমরক্ত র্াসক তসব তাসক তা-ই 
যাকাতুে মফতর মহসেসব প্রদান করসত হসব। কারণ,  

* আল্লাহ তা‘আো বসেসেন :   

َُ فَٱتَّق وا ُ ﴿  ]  ١٦: التغابن[ ﴾ ٱۡستََطۡعت مُۡ َمُا ٱللَّ



 

 

‘সতামরা োধয অনুিাসত আল্লাহর তাকওয়া অবেম্বন কর।’ 

{েূরা আত-তাগাবুন, আয়াত: ১৬} 

* অনুরূি রােূে োল্লাল্লাহু আোইমহ ওয়াোল্লাম বসেসেন: 

ت ك مُ  إِذَاََُ» رُ  أََمر  ُ« َمُا ِمن ه ُ فَأ ت وُا بِأَم  تََطع ت م   اس 

‘আমম যখন থতামাসদর থকাসনা মবেসয় আসদশ কমর, থতামরা 

তখন তা োধযানুযায়ী িােন কসরা।’330 

 

যাকাতুে মফতর প্রবতথসনর মহকমত বা রহেয: 

বস্তুত: যাকাতুে মফতসরর মহকমত অতযন্ত স্পষ্ট। কারণ:  

• এর দ্বারা দমরদ্র বযমক্তর প্রমত েদয় বযবহার করা হয়; যাসত 
তারা ঈসদর মদসন মভক্ষা করা থর্সক মবরত থর্সক ঈসদর 
মদনগুসোসত ধনীসদর োসর্ ঈসদর আনসন্দ শরীক হসত 
িাসর; ফসে ঈদ হসব োবথজনীন। তাোড়া এর মসধয 
বদানযতা ও েহমমমথতার মত মহৎ চমরত্র দ্বারা গুণামন্বত 
হওয়া যায়। চওয়ার প্রসয়াজন না হয় 
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• মেয়াম িােনকারীর মেয়াসম থয দশমর্েয বা ত্রুমট-মবচুযমত ব 
গুনাহ হসয় র্াসক, এর মাধযসম মেয়াম িােনকারীসক তা 
থর্সক িমবত্র করা যায়।  

• যাকাতুে মফতর আদাসয়র দ্বারা আল্লাহর মনয়ামসতর 
শুকমরয়া আদায় করা হয়। মতমন মনজ দয়ায় বান্দাসক িূণথ 
একমাে মেয়াম িােসনর তাওফীক মদসয়সেন, েসে েসে 
মকয়াসমরও েুসযাগ মদসয়সেন এবং এর মসধয যতটুকু েম্ভব 
মকেু েৎ কাসজরও েুসযাগ মদসয়সেন।  

* আবু্দল্লাহ ইবন আব্বাে রামদয়াল্লাহু ‘আনহুমা বসেন,  

ُِ َرس ولُ  فََرضَُ» َرةًُ ال ِفط رُِ َزَكاةَُ َوَسلَّمَُ َعلَي هُِ للا ُ َصلَُّى ّللاَّ ائِمُِ ط ه   ِللصَّ
فَِث، اللَّغ وُِ ِمنَُ ََلةِ، قَب لَُ أَدَّاَهُا َمنُ  ِلل َمَساِكيِنُ، َوط ع َمةًُ َوالرَّ  فَِهيَُ الصَّ
ََلةِ، بَع دَُ أَدَّاَها َوَمنُ  َمق ب ولَة ُ، َزَكاة ُ دَقَاِت« ِمنَُ َصدَقَة ُ ِهيَُفَُ الصَّ  الصَّ

‘রােূেুল্লাহ োল্লাল্লাহু আোইমহ ওয়াোল্লাম যাকাতুে মফতর 

ফরয কসরসেন অনর্থক ও অেীে কর্া-বাতথা দ্বারা মেয়াসমর 

থয ত্রুমট-মবচুযমত হসয়সে তা থর্সক িমবত্র করা এবং 

মমেকীনসদর খাদয প্রদাসনর জনয। ঈসদর োোসতর িূসবথ 

আদায় করসে তা যাকাতুে মফতর মহোসব গণয হসব। আর 

ঈসদর োোসতর ির আদায় করসে তা অনযানয োধারণ দাসনর 

মত একমট দান হসব।’331  

 

 আবু দাউদ: ১৬০৯; ইবন মাজাহ: ১৮২৭; মুস্তাদরাসক হাসকম ১/৪০৯।  



 

 

যাকাতুে মফতসরর থশ্রণী মবভাগ: 

মানুসের োধারণ খাদয জাতীয় বস্তু; থযমন-সখজুর, আটা, চাে, 

মকেমমে, িমনর ইতযামদ। অর্বা এর বাইসর োধারণত যা 

মানুসের খাদয মহসেসব িমরগমণত তাও থদওয়া যাসব।   

* বুখারী ও মুেমেসম ইবন ‘উমার রামদয়াল্লাহু ‘আনহু হসত 

বমণথত, মতমন বসেন,  

ُِ َرس ولُ  فََرضَُ»  ِمنُ  َصاًعُا الِفط رُِ َزَكاةَُ َوَسلَّمَُ َعلَي هُِ للا ُ َصلَُّى ّللاَّ
، ر   « َشِعيرُ  ِمنُ  َصاًعُا أَوُ  تَم 

‘রােূেুল্লাহ োল্লাল্লাহু আোইমহ ওয়াোল্লাম যাকাতুে মফতর 

ফরয কসরসেন, থখজুর অর্বা যব থর্সক এক ো‘ িমরমাণ।’332  

আর ওই যুসগ তাসদর খাদয মেসো যব।’ থযমন,  

* আবূ োঈদ খুদরী রামদয়াল্লাহু ‘আনহু থর্সক বমণথত, মতমন 

বসেন,  

ِرجُ  ك نَّا» دُِ فُِي ن خ  ُِ َرس ولُِ َعه  مَُ َوَسلَّمَُ َعلَي هُِ للا ُ َصلَُّى ّللاَّ  ط رُِالفُِ يَو 
ُ« ِمنُ  َصاًعُا  الشَِّعيرُ  َطعَاَمنَا َوَكانَُ»: َسِعيدُ  أَب و َوقَالَُ ، َطعَام 

بِيبُ  ُ« َواْلَقِطُ  َوالزَّ ر   َوالتَّم 

 

 বুখারী: ১৫০৩।  



 

 

‘রােূেুল্লাহ োল্লাল্লাহু আোইমহ ওয়াোল্লাসমর জামানায় আমরা 

যাকাতুে মফতর আদায় করতাম এক ো‘ খাদয দ্বারা। তখন 

আমাসদর খাদয মেে যব, মকেমমে, িমনর এবং থখজুর।’333 

• অতএব, িশুর খাদয দ্বারা যাকাতুে মফতর আদায় করসে, 
আদায় হসব না। কারণ, রােূেুল্লাহ োল্লাল্লাহু আোইমহ 
ওয়াোল্লাম মমেকীনসদর খাদযদ্রবয মহসেসব যাকাতুে মফতর 
ফরয কসরসেন জীব-জন্তুর খাদয মহসেসব নয়। 

• তাোড়া কািড়, মবোনা-কাসিথট, িানিাত্র, খাদয-রেদ 
ইতযামদ যা মানুসের খাদয বসে মবসবমচত নয় তা দ্বারা মদসে 
তাও গ্রহণসযাগয হসব না। কারণ রােূেুল্লাহ োল্লাল্লাহু 
আোইমহ ওয়াোল্লাম খাদয দ্বারা থদওয়া ফরয কসরসেন 
েুতরাং রােূে থযটা মনধথারণ কসরসেন থেটা অমতক্রম করা 
যাসব না।  

• অনুরূি খাসদযর মূেয িমরসশাসধর মাধযসমও আদায় করা 
যাসব না। কারণ, 

- তা রােূেুল্লাহ োল্লাল্লাহু ‘আোইমহ ওয়াোল্লাম এ আসদসশর 
মবিরীত। আর রােূেুল্লাহ োল্লাল্লাহু ‘আোইমহ ওয়াোল্লাম 
থর্সক োবযস্ত হসয়সে থয, মতমন বসেসেন: 

نَُا َعلَي هُِ لَي سَُ َعَمًَلُ َعِملَُ َمنُ » ر   َرد ُ« فَه وَُ أَم 

 

 বুখারী: ১৫০৮; মুসলিম: ৯৮৫।  



 

 

‘সয বযমক্ত এমন থকাসনা আমে করে, থয বযািাসর আমাসদর 

থকাসনা আসদশ থনই, তা অগ্রহণসযাগয।’334 অির বণথনায় 

এসেসে: 

دَثَُ َمنُ » رُِ فُِي أَح   َرد ُ« فَه وَُ فِيِهُ، لَي سَُ َما َهذَا نَُاأَم 

‘সয আমাসদর এ দ্বীসন এমন মকেু আমবষ্কার করসব, যা এর 

অন্তভুথক্ত নয়, তা প্রতযাখযাত হসব।’ এমট ইমাম মুেমেম 

েংকেন কসরসেন। তসব এর মূে কর্া বুখারী-মুেমেম 

উভয়মটসতই রসয়সে।’335  

- তাোড়া খাদযমূেয প্রদান োহাবীগসণর আমসের িমরিন্থী। 
কারণ, তারা খাদযজাতীয় বস্তু দ্বারাই যাকাতুে মফতর 
আদায় করসতন।  

* আর রােূে োল্লাল্লাহু আোইমহ ওয়াোল্লাম বসেন: 

اِشِدينَُ لَفَاءُِالخُ  َوس نَّةُِ بِس نَّتِي َعلَي ك مُ  » ِدي ِينَُ الرَّ  «بعدي من الَمه 

‘সতামরা অিমরহাযথভাসব আমার েুন্নাতসক আকসড় ধসরা এবং 

আমার িরবতথীসত েমঠক িসর্ িমরচামেত ও মহদায়াসতর ওির 

 

 বুখারী: ৭৩৫০।  
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প্রমতমষ্ঠত খুোফাসয় রাসশদীসনর েুন্নাত বা আদশথ অনুেরণ 

কসর চসো।’336 

- তাোড়া যাকাতুে মফতর েুমনমদথষ্ট প্রকার মনধথারণ কসর-
থদওয়া ইবাদত। মবধায় তা েুমনমদথষ্ট বস্তুর বাইসর অনয মকেু 
দ্বারা আদায় করসে গ্রহণসযাগয হসব না। থযমমনভাসব 
েুমনমদথষ্ট েমসয়র িসর থবর করসে তা যসর্ষ্ট হয় না।  

- তাোড়া রােূে োল্লাল্লাহু ‘আোইমহ ওয়াোল্লাম যাকাতুে 
মফতর মবমভন্ন প্রকাসরর খাদযদ্রবয দ্বারা মনধথারণ কসরসেন, 
আর থে খাদযদ্রসবযর মূেয েমান নয়। েুতরাং মূেযই যমদ 
ধতথবয হয়, তাহসে মনমদথষ্ট থকাসনা এক প্রকাসরর এক ো‘ 
িমরমাণ মনধথামরত হসতা এবং অনযানয প্রকার থর্সক একই 
মূসেযর েমান মনধথামরত হসতা।  

- আর মূেয প্রদান করসে যাকাতুে মফতর প্রকাশয ইবাদাত 
থর্সক িমরণত হয় থগািন ইবাদসত। থযসহতু এক ো‘ খাদয 
প্রদান করসে তা মুেমেমসদর মাসে প্রকাশয হয়, থোট-বড় 
েকসেই তা জানসত িাসর, স্বচসক্ষ তার িমরমাি ও বণ্টন 
থদসখ এবং তারা িরস্পর তা গ্রহণ কসর। মকন্তু মূেয হসে 
দাতা ও গ্রহীতার মসধয তা থগািসন আদান-প্রদান হসয় 
যায়। 

যাকাতুে মফতসরর িমরমাণ: 

 

 আহমাদ ৪/১২৬, ১২৭; আবু দাউদ: ৪৬০৭; লিরলমযী: ২৬৭৬; ইবন মাজাহ: ৪২, ৪৩।  



 

 

যাকাতুে মফতসরর িমরমাণ হসো: রােূে োল্লাল্লাহু আোইমহ 

ওয়াোল্লাসমর যুসগর এক ো‘। যার ওজন: উন্নত মাসনর গসমর 

চার শত আমশ মমেকাে গম। আর গ্রাসমর ওজসন ‘দুই থকমজ 

৪০ গ্রাম’ গম। থযসহতু এক মমেকাে েমান থোয়া চার গ্রাম, 

তাই ৪৮০ মমেকাে েমান ২০৪০ গ্রাম।  

অতএব রােূসে যুসগর ো‘ জানসত ইিা করসে, তাসক দুই 

থকমজ চমল্লশ গ্রাম গম ওজন কসর এমন িাসত্র রাখসত হসব, 

যা মুখ িযথন্ত ভসর যাসব। অতঃির তা দ্বারা িমরমাি করসত 

হসব।  

যাকাতুে মফতর ওয়ামজব হওয়ার েময়: 

ঈসদর রাসত েূযথাসস্তর েময় জীমবত র্াকসে তাসদর ওির 

যাকাতুে মফতর আদায় করা আবশযক; নতুবা নয়।  

েুতরাং থকউ েুযথাসস্তর এক মমমনট িূসবথ মারা থগসে তার ওির 

ওয়ামজব হসব না।  

আর এক মমমনট িসর মারা থগসে অবশযই তার িক্ষ থর্সক 

আদায় করসত হসব।  



 

 

যমদ থকাসনা মশশু েূযথাসস্তর কসয়ক মমমনট ির ভূমমষ্ট হয়, তার 

ওিরও আবশযক হসব না। তসব আদায় করা েুন্নাত হসব। যার 

আসোচনা িূসবথ অমতবামহত হসয়সে।  

আর েূযথাসস্তর কসয়ক মমমনট িূসবথ ভূমমষ্ট হসে তার িক্ষ থর্সক 

আদায় করসত হসব।  

যাকাতুে মফতর আবশযক হওয়ার েময় রামযাসনর থশে 

মদসনর েূযথাসস্তর ির এজনয মনধথারণ করা হসয়সে থয, তখন 

থর্সক মফতর তর্া খাওয়ার মাধযসম রমযাসনর মেয়াম েমাপ্ত 

হয়। এ কারসণই এসক রমযাসনর যাকাতুে মফতর বা মেয়াম 

ভাোর যাকাত বো হয়। এসত বুো থগে থয, মফতর তর্া 

মেয়াম থশে হওয়ার েময়টাই যাকাতুে মফতর ওয়ামজব 

হওয়ার েময়। 

যাকাতুে মফতর আদাসয়র েময়: 

যাকাতুে মফতর আদাসয়র দুমট েময় রসয়সে:  

১. ফযীেতিূণথ েময় ও ২. জাসয়য েময়।  

• ফযীেতিূণথ েময়: ঈসদর মদন েকাসে ঈসদর োোসতর 
িূসবথ। কারণ;  



 

 

* েহীহ বুখারীসত আবূ োঈদ খুদরী রামদয়াল্লাহু ‘আনহু হসত 

বমণথত, মতমন বসেন,  

ِرجُ  ك نَّا» دُِ فُِي ن خ  ُِ َرس ولُِ َعه  مَُ َوَسلَّمَُ َعلَي هُِ للا ُ َصلَُّى ّللاَّ  الِفط رُِ يَو 
ُ« ِمنُ  َصاًعُا  َطعَام 

‘আমরা রােূে োল্লাল্লাহু আোইমহ ওয়াোল্লাসমর যামানায় 

যাকাতুে মফতর ঈদুে মফতসরর মদসন এক ো‘ িমরমাণ খাদয 

আদায় করতাম।’337 

অনুরূিভাসব বুখারীসত ইবন ‘উমার রামদয়াল্লাহু ‘আনহু হসত 

বমণথত আসে, মতমন বসেন,  

 ت َؤدَُّى أَنُ  ال ِفط ِر، بَِزَكاةُِ أََمرَُ َوَسلَّمَُ َعلَي هُِ للا ُ َصلَّى للاُِ َرس ولَُ أَنَُّ»
وجُِ قَب لَُ ر   الصَََّلةُِ« إِلَى النَّاِسُ خ 

‘রােূে োল্লাল্লাহু ‘আোইমহ ওয়াোল্লাম মানুেসক ঈসদর োোত 

িড়সত যাওয়ার িূসবথ যাকাতুে মফতর আদায় করার আসদশ 

মনসয়সেন।’338 অনুরূিভাসব হামদেমট ইমাম মুেমেম ও 

অনযানযরা বণথনা কসরসেন।  

 

 বুখারী: ১৫১০।  

 বুখারী: ১৫০৩; মুসলিম: ৯৮৬।   



 

 

ইবন ‘উয়াইনা স্বীয় তাফেীর গ্রসন্থ ‘আমর ইবন দীনাসরর েূসত্র 

ইকমরমা রামদয়াল্লাহু ‘আনহু হসত বণথনা কসরন, মতমন বসেন, 

মানুে ঈসদর মদন যাকাতুে মফতর ঈসদর োোসতর িূসবথ 

আদায় করসব। কারণ আল্লাহ তা‘আো বসেন: 

: ىعلاْل[ ﴾ ١٥ فََصلَّىَُٰ َرب ِهِۦ ٱۡسمَُ َوذََكرَُ ١٤ تََزكَّىَُٰ َمن أَۡفلَحَُ قَدُۡ ﴿

١٥  ُ،١٤[   

‘মনশ্চয়ই োফেয োভ করসব থে, থয শুদ্ধ হয় এবং তার 

িােনকতথার নাম িরণ কসর, অতঃির োোম আদায় কসর।’ 

{েূরা আ‘ো, আয়াত: ১৪-১৫} 

েুতরাং ঈদুে মফতসরর োোত একটু মবেম্ব কসর িড়া উত্তম; 

যাসত মানুে যাকাতুে মফতর আদায় করসত িাসর।  

• জাসয়য েময়: ঈসদর একমদন দু’মদন িূসবথ যাকাতুে মফতর 
আদায় করা।  

* েহীহ বুখারীসত নাসফ‘ বণথনা কসরন, ইবন ‘উমার 

রামদয়াল্লাহু ‘আনহু মনসজর এবং থেট-বড় েন্তানসদর িক্ষ 

হসতও যাকাতুে মফতর প্রদান করসতন। এমনমক মতমন আমার 

েন্তানসদর যাকাতুে মফতরও প্রদান করসতন। মতমন যারা 

যাকাতুে মফতর গ্রহণ করত তাসদরসকই প্রদান করসতন। আর 



 

 

তারা ঈসদর একমদন বা দু’মদন িূসবথ যাকাতুে মফতর 

মদসতন।339 

▪ ঈসদর োোসতর ির আদায় করা জাসয়য থনই। তাই মবনা 
কারসণ োোসতর ির িযথন্ত মবেম্ব করসে তা গ্রহণসযাগয 
হসব না কারণ তা রােূে োল্লাল্লাহু আোইমহ ওয়াোল্লাসমর 
মনসদথসশর িমরিন্থী।  

* িূসবথ ইবন আব্বাে রামদয়াল্লাহু ‘আনহুর হাদীে উদৃ্ধত 

হসয়সে, রােূেুল্লাহ োল্লাল্লাহু আোইমহ ওয়াোল্লাম বসেসেন,  

ََلةِ، قَب لَُ أَدَّاَها َمنُ » ََلةُِ، بَع دَُ أَدَّاَها َوَمنُ  َمق ب ولَة ، َزَكاة ُ فَِهيَُ الصَّ  الصَّ
دَقَاِتُ« ِمنَُ َصدَقَة ُ فَِهيَُ  الصَّ

‘ঈসদর োোসতর িূসবথ আদায় করসে তা যাকাতুে মফতর 

মহোসব গণয হসব। আর ঈসদর োোসতর ির আদায় করসে 

তা অনযানয োধারণ দাসনর মত একমট দান হসব।’340 

▪ আর যমদ থকাসনা েেত কারণবশত মবেম্ব কসর, তাহসে 
থকাসনা অেুমবধা থনই। থযমন থে এমন স্থাসন আসে থয 
তার কাসে আদায় করার মত থকাসনা বস্তু থনই বা এমন 
থকাসনা বযমক্তও থনই, থয এর হকদার। অর্বা হঠাৎ তার 
কাসে ঈসদর োোসতর েংবাদ থিৌঁেে থয কারসণ থে 

 

 বুখারী: ১৫১১।  

 আবু দাউদ: ১৬০৯; ইবন মাজাহ: ১৮২৭; মুস্তাদরাসক হাসকম ১/৪০৯।  



 

 

োোসতর িূসবথ আদায় করার েুসযাগ থিে না অর্বা থে 
থকান বযমক্তসক দাময়ত্ব মদসয়মেে, আর থে আদায় করসত 
ভুসে থগসে। এমতাবস্থায় োোসতর ির আদায় করসে 
থকাসনা অেুমবধা থনই। কারণ থে অিারগ। 

ওয়ামজব হসি, যাকাতুে মফতর তার প্রািসকর হাসত েরােমর 

বা উমকসে মাধযসম যর্ােমসয় োোসতর িূসবথ থিৌঁোসনা। যমদ 

মনমদথষ্ট থকাসনা বযমক্তসক প্রদাসনর মনয়ত কসর, মকন্তু যাকাতুে 

মফতর থবর করার েময় তার েসে বা তার থকাসনা ওমকে বা 

প্রমতমনমধর েসে োক্ষাৎ না ঘসট তাহসে অনয থকাসনা যাকাতুে 

মফতসরর উিযুক্ত বযমক্তসক প্রদান করসব। থকাসনা ক্রসমই 

মনমদথষ্ট েময় থর্সক মবেম্ব করসব না।  

যাকাতুে মফতর প্রদাসনর স্থান: 

যাকাতুে মফতর প্রদাসনর েময় মফতরা প্রদানকারী থয 

এোকায় থে অবস্থান করসে থে এোকার গরীবরাই এর 

হকদার; থে (মফতরা প্রদানকারী) উক্ত এোকার স্থায়ী 

অমধবােী থহাক বা অস্থায়ী থহাক। মবসশে কসর যমদ েম্মামনত 

স্থান হয় থযমন মক্কা বা মদীনা অর্বা থেখানকার ফকীররা 

এর প্রমত থবমশ মুখাসিক্ষী হয় তসব থেখাসন থবর করাই 

মনমদথষ্ট। মকন্তু যমদ থে এমন এোকায় র্াসক থযখাসন থকাসনা 



 

 

হকদার না র্াসক বা হকদার থচনা অেম্ভব হয়, তাহসে তার 

িক্ষ থর্সক একজন উমকে মনযুক্ত করসব থয উমকে উিযুক্ত 

বযমক্ত খুাঁসজ তার যাকাতুে মফতর আদায় কসর থদসব।  

যাকাতুে মফতসরর হকদার: 

েদকাতু মফতসরর হকদার হসি (১) দমরদ্র, (২) ঋণগ্রস্ত, যারা 

তা আদাসয় অক্ষম। েুতরাং তাসদরসক প্রসয়াজন িমরমাণ থদয়া 

যাসব।  

একমট যাকাতুে মফতর অসনক ফকীরসক থদওয়া জাসয়য।  

আবার অসনকগুসো যাকাতুে মফতর এক মমেকীনসকও থদয়া 

যাসব। কারণ, রােূে োল্লাল্লাহু আোইমহ ওয়াোল্লাম যাকাতুে 

মফতসরর িমরমাণ মনধথারণ কসরসেন। মকন্তু তাসদর কতটুকু 

থদওয়া হসব তা মনধথারণ কসরন মন।  

এর উির মভমত্ত কসর বো যায় থয, যমদ একদে থোক তাসদর 

যাকাতুে মফতর ওজন করার ির একমট িাসত্র জমা কসর, 

তারির থেখান থর্সক িুনরায় িমরমাি োড়া বণ্টন কসর তসব 

তা আদায় হসয় যাসব।  



 

 

মকন্তু ফকীরসক জামনসয় থদয়া উমচৎ থয, তাসক তারা যা মদসি 

তার িমরমাণ তারা জাসন না; যাসত কসর (ফকীর) মনসজ 

কাউসক মদসত মগসয় তার িমরমাি না থজসন থধাাঁকায় না িসড়।  

আর ফকীসরর জনয দবধ, কাসরা থর্সক যাকাতুে মফতর 

গ্রহসণর ির মনসজর িক্ষ থর্সক বা িমরবাসরর অনয েদেযসদর 

িক্ষ থর্সক িমরমাি করার ির যাকাতুে মফতর প্রদান করা। 

অর্বা তা িমরিূণথ আসে বসে দাতার কর্ায় মবশ্বাে কসর 

িমরমাি োড়াই প্রদান করা।  

 

থহ আল্লাহ! আিমন আমাসদরসক আিনার েন্তুমষ্ট অনুযায়ী 

আনুগতয করার তাওফীক মদন। আমাসদর আত্মা, কর্া ও কাজ 

িমরশুদ্ধ কসর মদন। আমাসদরসক খারাি আকীদা-মবশ্বাে, 

খারাি কর্া ও খারাি কাজ থর্সক িমবত্র করুন। মনশ্চয় 

আিমন উত্তম দানশীে ও করুণাময়।  

থহ আল্লাহ! আিমন োোত ও োোম থিশ করুন আমাসদর 

নবী মুহাম্মাদ, তাাঁর েকে িমরবার-িমরজন ও েকে োহাবীর 

ওির। 

 



 

 

  



 

 

ঊনমত্রংশ আের 

তওবা েম্পসকথ 

 

েকে প্রশংো আল্লাহ তা‘আোর জনয, মযমন প্রসতযক েৃমষ্টসত 

আিন এককসত্বর ওির প্রমাণ স্থািন কসরসেন। আিন 

েৃমষ্টসত থযভাসব চান ইয যত ও ক্ষমতার হস্তসক্ষি কসরন। 

মুত্তাকীসদর মনবথামচত কসর তাসদর ঈমান ও মনরািত্তা দান 

কসরন। অিরাধীসদর আিন েংযম ও করুণায় ক্ষমা ও মাজথনা 

কসরন। তাাঁর অবাধযসদর মরমযক বন্ধ কসরন না দয়া ও 

করুণাবশত। মনষ্ঠাবান মুমমনসদরসক আিন দনকসটযর মৃদু বায়ূ 

দ্বারা প্রশামন্ত দান কসরন এবং মহোব মদবসে তার মহামবিদ 

েম্পসকথ েতকথ কসরন। তাাঁর েন্তুমষ্টর ির্ অবেম্বনকারীসক 

মতমন মনজ আস্তানায় থহফাযত কসরন। মুমমনসক তার অন্তসর 

ঈমান অমঙ্কত কসর েম্মামনত কসরন। মনজ েৃমষ্টসত মতমন মবমধ-

মবধান প্রবতথন কসরন, তাই তাসদর জনয জারী কসরন আসদশ-

মনসেধ। আিন েহসযামগতায় দাাঁড় করান ফসে থকউ থে 

আসদশ িােন করসত েমর্থ হয় আবার থকউ তাসত অিারগ 

হয়। থয উদােীন ও মবিৃতপ্রায় তাসক মনজ উিসদশবাণী মদসয় 

জাগ্রত কসরন। মতমন গুনাহগারসক তার গুনাহ মাসফর জনয 



 

 

তাওবার মদসক আহ্বান কসরন। মতমন মহান রব; েৃমষ্টজগসত 

তাাঁর থকাসনা তুেনা থনই। মতমন দয়ােু দাতা; মযমন িানাহাসরর 

মুখাসিক্ষী নন। েকে েৃমষ্ট েবথদা তাাঁর মুখাসিক্ষী এবং 

মদবারামত্র তাাঁর করুণার মভখারী। আমম তাাঁর প্রশংো কমর এমন 

প্রশংো যা থকাসনা রসবর ইবাদতকারী কসর র্াসক এবং আর 

তাাঁর কাসে ওযর থিশ করমে মনজ িাি ও ত্রুমটর জনয।  

আর আমম োক্ষয থদই থয একমাত্র আল্লাহ োড়া থকাসনা েতয 

ইোহ থনই; তাাঁর থকাসনা শরীক থনই, মনজ মন থর্সক একমনষ্ঠ 

বযমক্তর োক্ষয। আমম আরও োক্ষয থদই মুহাম্মদ তাাঁর বান্দা ও 

রােূে, যাসক তাাঁর দে থর্সক বাোই করা হসয়সে।  

আল্লাহ োোত ও োোম বেথণ করুন তাাঁর ওির, তাাঁর থশ্রষ্ঠতম 

েেী আবূ বকসরর ওির, উমসরর ওির যার চোর িসর্ 

শয়তান চেত না, উেমান শহীসদর ওির, মযমন যুসদ্ধর কাতাসর 

শহীদ হনমন, আেীর ওির মযমন তাাঁর যুসদ্ধর োহাযযকারী এবং 

তাাঁর িমরবার-িমরজন, োহাবীবৃন্দ ও তাাঁর আদসশথর 

অনুোরীসদর ওির।  

 



 

 

o ভাইসয়রা আমার! রমযান মাে থশে করুন, আল্লাহর কাসে 
গুনাহ থর্সক তাওবার মাধযসম, তাাঁর েন্তুমষ্ট অনুযায়ী কাজ 
কসর তাাঁর কাসে প্রতযাবতথসনর মাধযসম। থকননা, মানুে 
গুনাহ ও ভুে-ত্রুমট থর্সক মুক্ত নয়। প্রসতযক আদম েন্তান 
গুনাহ কসর তসব েসবথাত্তম িািী হসো, তাওবাকারী।  

আল্লাহ তা‘আো স্বীয় মকতাসব এবং রােূে োল্লাল্লাহু আোইমহ 

ওয়াোল্লাম তাাঁর বাণীসত আল্লাহর কাসে ক্ষমা প্রার্থনা ও তাাঁর 

কাসে তাওবার প্রমত উদু্বদ্ধ কসরসেন। 

* আল্লাহ তা‘আো বসেন:  

وا ُ َوأَنُِ ﴿ ا ُ ث مَُّ َربَّك مُۡ ٱۡستَۡغِفر  عًُامَُّ ي َمت ِۡعك ُم إِلَۡيهُِ ت وب و  ُ  َحَسنًا تََٰ  أََجلُ  إِلَىَٰ
ى َسم ٗ  َعلَۡيك مُۡ أََخافُ  فَإِن ِيُ  تََولَّۡوا ُ َوإِن فَۡضلَه ُۥ  فَۡضلُ  ِذي ك لَُّ َوي ۡؤتُِ مُّ
 ]  ٣: هوُد[ ُ﴾ ٣ َكبِيرُ  يَۡومُ  َعذَابَُ

‘আসরা থয, থতামরা থতামাসদর রসবর কাসে ক্ষমা প্রার্থনা কর, 

তারির তাাঁর মদসক মফসর আে, মতমন থতামাসদরসক এক মনমদথষ্ট 

কাসের এক উত্তম জীবন উিসভাগ করসত থদসবন এবং মতমন 

প্রসতযক গুণীজনসক তার প্রািয মযথাদা দান করসবন। আর যমদ 

থতামরা মুখ মফমরসয় নাও, তসব মনশ্চয় আমম থতামাসদর উির 

মহামদসনর শামস্তর আশংকা কমর।’ {েূরা হূদ, আয়াত: ৩} 

* আল্লাহ তা‘আো আরও বসেন:  



 

 

ۡثل ك مُۡ بََشر ُ أَنَاُ  إِنََّما ُ ق لُۡ ﴿ ُ  م ِ ه ك مُۡ أَنََّما ُ إِلَيَُّ ي وَحىَٰ
هُ  إِلََٰ ِحدُ  إِلََٰ ا ُ َوَٰ و   فَٱۡستَِقيم 

وه ُه إِلَۡيهُِ  ]  ٦: فصلُت[ ﴾َوٱۡستَۡغِفر 

‘(সহ মুহাম্মাদ) আিমন বেুন, আমমও থতামাসদর মতই মানুে, 

তসব আমার প্রমত ওহী আসে থয, থতামাসদর মা‘বুদ একমাত্র 

মা‘বুদ। অতএব তাাঁরই ির্ দৃঢ়ভাসব অবেম্বন কর এবং তাাঁর 

কাসে ক্ষমা প্রার্থনা কর।’ {েূরা হা-মীম-মেজদাহ, আয়াত: ৬} 

* আল্লাহ তা‘আো আরও বসেন,  

ا ُ ﴿ ُِ إِلَى َوت وب و  ۡؤِمن ونَُ أَيُّهَُ اَجِميعًُ ٱللَّ ونَُ لَعَلَّك مُۡ ٱۡلم  : النور[ ﴾ ٣١ ت ۡفِلح 

٣١  [ 

‘সহ মুমমনগণ, থতামরা েকসেই আল্লাহর মনকট তাওবা কর, 

যাসত থতামরা েফেকাম হসত িার।’ {েূরা আন-নূর, আয়াত: 

৩১}  

* আল্লাহ তা‘আো আরও বসেন: 

ا ُ َءاَمن وا ُ ٱلَِّذينَُ يََٰ أَيَُّها ﴿ ُِ إِلَى ت وب و   أَُن َربُّك مُۡ َعَسىَُٰ نَّص وًحا تَۡوبَةُٗ ٱللَّ
تُ  َوي ۡدِخلَك مُۡ اتِك مُُۡ َسي ُِ َعنك مُۡ ي َكف ِرَُ رُ  تَۡحتَِها ِمن يتَۡجرُِ َجنََّٰ  ُ﴾ٱْۡلَۡنَهَٰ

 ]  ٨: التحريم[

‘সহ ঈমানদারগণ, থতামরা আল্লাহর কাসে তাওবা কর, খাাঁমট 

তাওবা; আশা করা যায় থতামাসদর রব থতামাসদর িািেমূহ 



 

 

থমাচন করসবন এবং থতামাসদরসক এমন জান্নাতেমূসহ প্রসবশ 

করাসবন যার িাদসদসশ নহরেমূহ প্রবামহত।’ {েূরা আত-

তাহরীম, আয়াত: ৮} 

* আল্লাহ তা‘আো আরও বসেন: 

َُ إِنَُّ ﴿ بِينَُ ي ِحبُُّ ٱللَّ ِرينَُ َوي ِحبُُّ ٱلتَّوََّٰ تََطه ِ  ]  ٢٢٢: البقرة[ ﴾ ٢٢٢ ٱۡلم 

‘মনশ্চয় আল্লাহ তাওবাকারী এবং িমবত্রতা অজথনকারীসদর 

িেন্দ কসরন।’ {েূরা আে-বাকারা, আয়াত: ২২২}  

আর তাওবার বণথনায় বহু আয়াত রসয়সে।  

হাদীেেমূহ:  

* আগারথ ইবন ইয়াোর আে-মুযানী রামদয়াল্লাহু ‘আনহু থর্সক 

বমণথত, রােূে োল্লাল্লাহু আোইমহ ওয়াোল্লাম বসেন: 

ُ، يفَإِن ُِ للاِ، إِلَى ت وب وُا النَّاسُ  أَيَُّهُا يَا» مُِ فِي أَت وب   ِمائَةَُ، إِلَي هُِ ال يَو 
ة ُ«  َمرَّ



 

 

‘সহ থোকেকে! থতামরা আল্লাহর কাসে তাওবা কর ও ক্ষমা 

প্রার্থনা কর। কারণ, আমম প্রমতমদন একশত বার তাওবা 

কমর।’341  

* আবূ হুরায়রা রামদয়াল্লাহু ‘আনহু বসেন, আমম রােূে 

োল্লাল্লাহু আোইমহ ওয়াোল্লামসক বেসত শুসনমে:  

ُِوَُ» تَغ ِفرُ  إِن ُِي ّللاَّ َُ َْلَس  مُِ فُِي إِلَي هُِ َوأَت وبُ  ّللاَّ ثَرَُ اليَو  ةًُ« َسب ِعينَُ ِمنُ  أَك   َمرَّ

‘আল্লাহর শির্, অবশযই আমম প্রমতমদন আল্লাহর কাসে ক্ষমা 

প্রার্থনা কমর ও তাওবা কমর ৭০ বাসররও অমধক।’342 

* আনাে ইবন মাসেক রামদয়াল্লাহু ‘আনহু বসেন: রােূে 

োল্লাল্লাহু আোইমহ ওয়াোল্লাম বসেন:  

بَةُِ فََرًحا أََشدُُّ لَلَّ ُ»  َعلَُى َكانَُ أََحِدك مُ  ِمنُ  إِلَي ِه، يَت وبُ  ِحينَُ َعب ِدهُِ بِتَو 
ِضُ َراِحلَتِهُِ ه ُ َوَعلَي َهُا ِمن ه ُ فَان فَلَتَتُ  فَََلة ، بِأَر   فَأَيِسَُ َوَشَراب ه ، َطعَام 
طَُ َشَجَرةًُ، فَأَتَُى ِمن َها،  فَبَي نَُا َراِحلَتِِه، ِمنُ  أَيِسَُ قَدُ  ِظل َِهاُ، فُِي َجعَُفَاض 
 ِشدَّةُِ ِمنُ  قَالَُ ث مَُّ بِِخَطاِمَها، فَأََخذَُ دَه ،ِعنُ  قَائَِمةًُ بَِهاُ، ه وَُ إِذَا َكذَِلكَُ ه وَُ

فََرحُِ
مَُّ: ال  َُ َربَُّك، َوأَنَا َعب ِدي أَن تَُ الله  َطأ فََرحُِ ِشدَّةُِ ِمنُ  أَخ 

 «ال 

 

 মুসলিম: ২৭০২।  

 বুখারী: ৬৩০৭।  



 

 

‘বান্দা যখন আল্লাহর কাসে তাওবা কসর, তখন আল্লাহ ওই 

বযমক্তর থচসয়ও অমধক খুমশ হন, থয মবশাে মবসৃ্তত ভূমমসত 

েফর করমেে, হঠাৎ তার বাহন িামেসয় থগে, থয বাহসন তার 

খাদয ও িানীয় মেে। থকাসনা উিায় না থদসখ েমূ্পণথ মনরাশ 

হসয় মৃতুযর অসিক্ষায় একমট বৃসক্ষর োয়ায় শুসয় িড়ে। 

এমতাবস্থায় হঠাৎ বাহনমট তার িাসশই উিমস্থত থিে। থে 

োগাম হাসত মনসয় আনসন্দর অমতশসযয বসে থফেসো, আল্লাহ! 

তুমম আমার বান্দা এবং আমম থতামার প্রভু। অমত আনসন্দ ভুে 

বসে থফেে।’343  

আল্লাহ েুবহানাহু বান্দার তাওবাসত খুমশ হওয়ার কারণ হসি 

মতমন তাওবা ও ক্ষমা করসত ভাসোবাসেন। অনুরূিভাসব মতমন 

এটাও ভাসোবাসেন থয বান্দা তার কাে থর্সক িোয়ন করার 

ির আবার তার কাসে মফসর আেসে।  

* আনাে এবং ইবন আব্বাে রামদয়াল্লাহু ‘আনহুম হসত বমণথত, 

রােূেুল্লাহ োল্লাল্লাহু আোইমহ ওয়াোল্লাম বসেন:  

 َولَنُ  َواِديَاِنُ، ه ُلَُ يَك ونَُ أَنُ  أََحبَُّ ذََهبُ  ِمنُ  َواِديًا آدَمَُ َِلب نُِ أَنَُّ لَوُ »
َلَُ ُ فَاه ُ يَم  ، إَِلَّ  تَاَبُ« َمنُ  َعلَُى ّللاَّ ُ َويَت وبُ  التَُّراب 

 

 মুসলিম: ২৭৪৭।  



 

 

‘বনী আদসমর যমদ স্বসণথর একমট উিতযকা র্সক, তাহসে থে 

তখন দু’মট উিতযকার কামনা কসর। মামটই একমাত্র তার মুখ 

ভরসত িাসর। আর থয তাওবা কসর, আল্লাহ তার তাওবা কবুে 

কসরন।’344 

• তাওবা: আল্লাহর নাফরমানী থেসড়, তার আনুগসতয মফসর 
আোসক তাওবা বসে। কারণ, আল্লাহ তা‘আোই 
েমতযকাসরর মা‘বুদ। আর ইবাদসতর তাৎিযথ হসি 
ভাসোবাো ও েম্মানাসর্থ মা‘বুদ েমীসি মবনয়ী ও অনুগত 
হওয়া। অতএব, যখনই বান্দার িক্ষ হসত প্রভুর অবাধযতা 
প্রকাশ িাসব, তখন থেটা থর্সক তাওবা হসি, তার কাসে 
দীন, হীন, ভীত, েন্ত্রস্ত, েমিত ও নত হসয় তার দরবাসর 
মফসর আো ও তার দরজায় দাড়াসনা।  

• তাওবা করা ওয়ামজব; তাৎক্ষমণকভাসব। মবেম্ব করা বা 
গমড়মমে করা জাসয়য থনই। কারণ;  

- আল্লাহ ও তাাঁর রােূে োল্লাল্লাহু আোইমহ ওয়াোল্লাম এ 
বযািাসর আসদশ কসরসেন। আর আল্লাহ ও তাাঁর রােূে 
োল্লাল্লাহু আোইমহ ওয়াোল্লাসমর আসদশ তৎক্ষণাৎ 
িােনীয়। কারণ, বান্দার জানা থনই মবেসম্ব কী িমরণমত 
হসব। হসত িাসর হঠাৎ তার মৃতুয এসে যাসব, আর তাওবার 
েুসযাগ ঘটসব না।  

 

 বুখারী: ৬৪৩৬; মুসলিম: ১০৪৯। 



 

 

- তাোড়া বারবার গুনাহ করা অন্তরসক কমঠন কসর থদয়, 
আল্লাহ হসত দুসর েমরসয় থদয় ও ঈমানী শমক্ত দুবথে কসর 
থদয়। িক্ষান্তসর আনুগতয ঈমান বৃমদ্ধ কসর ও নাফরমানী 
কমমসয় থদয়।  

- বারংবার গুনাসহ মেপ্ততা, ওই গুনাসহর প্রমত মুহাব্বত ও 
দৃঢ়তা েৃমষ্ট কসর। কারণ, নফে থকাসনা মবেসয় অভযস্ত হসয় 
থগসে তা বজথন করা কমঠন হয়। এ কারসণই আল্লাহর 
নাফরমানী হসত মুক্ত হওয়া কষ্টকর। তখন শয়তান িূসবথর 
থচসয় বড় গুনাসহ জমড়সয় থদয়।  

* এজনয আল্লাহ ওয়াো আসেমগণ বসেন, ‘গুনাহ কুফরীর 

দূতস্বরূি।’345 ক্রমশ গুনাসহ জমড়ত হসত র্াসক, িমরণাসম দ্বীন 

থর্সক েসর িসড়। আল্লাহর কাসে এ থর্সক মনরািত্তা চাই। 

• আল্লাহ থয তাওবার আসদশ কসরসেন, তা হসো খাসেে 
তাওবা। খাসেে তাওবার জনয িাাঁচমট শতথ:  

প্রর্ম শতথ: তাওবা একান্তভাসব আল্লাহর জনয হসত হসব 

আল্লাহর ভাসোবাো, তাাঁর প্রমত েম্মান, োওয়াসবর আশা, শামস্ত 

ভয় তাসক তাওবার প্রমত উদু্বদ্ধ করসব। এ তাওবার মসধয 

মাখেুসকর মহব্বত বা দুমনয়ার তুি থকাসনা স্বার্থ র্াকসত 

িারসব না। অনযর্ায় তাওবা কবুে হসব না। কারণ, থে 

 

 ইবনুি কাইয়যম: আদ-দা ওয়াদ দাওয়া পৃ. ১০০।  



 

 

আল্লাহর কাসে তওবা কসর মন; বরং ওই উসেসশযর কাসে থে 

তাওবা কসরসে।   

মদ্বতীয় শতথ: কৃত অিরাসধর জনয েমিত হসত হসব 

থে তার অিরাসধর জনয অনুতপ্ত হসব, এই গুনাহ যমদ না 

হসতা—এমন আশা করসব। ফসে এই েিা ও থিসরশানীর 

কারসণ থে আল্লাহর মদসক মফসর যাসব, তাাঁর েমীসি নত হসব 

এবং থয নফে তাসক অনযায় করসত প্রসরামচত কসরমেে তার 

প্রমত ঘৃণার  উসদ্রক হসব; আর এভাসবই তার তাওবা হসব 

মবশ্বাে ও েমঠক অনুধাবন থর্সক উদূ্ভত। 

তৃতীয় শতথ: তৎক্ষণাৎ থে গুনাহ বজথন করা 

তাই নাফরমানী যমদ হারাম কাজ করার ফসে হয়, তাহসে 

তৎক্ষণাৎ তা িমরতযাগ করসব।  

আর যমদ নাফরমানী ওয়ামজব বজথন করার কারসণ হয়, তসব 

তা তখনই করসত হসব, যমদ তার কাযা েম্ভব হয়, থযমন, 

যাকাত, হজ।  

• গুনাসহ মেপ্ত র্াকা অবস্থায় তওবা কবুে হয় না। 
উদাহরণস্বরূি: 



 

 

- থকউ েুদী থেনসদসন মেপ্ত থর্সক বেসো, আমম েুদ থর্সক 
তাওবা করমে। তাহসে তাওবা েহীহ হসব না; বরং এ 
হসো আল্লাহর েসে ঠাট্টার শামমে, যা বান্দাসক আল্লাহ 
থর্সক আসরা দূসর েমরসয় থদয়।  

- অনুরূি জামাসতর েসে োোত আদায় না করার গুনাহ 
থর্সক তাওবা করে অর্চ এখসনা জামাসত োোত আদায় 
বজথন কসরই চসে তসব তার থে তাওবা মবশুদ্ধ হয়মন।  

• আর যমদ গুনাহ মানুসের অমধকার েম্পমকথত হয়, তাহসে 
তাসদর থর্সক মনষ্পমত্ত না করা িযথন্ত তাওবা েহীহ হসব 
না। 

- েুতরাং যমদ গুনাহমট হয় কারও েম্পদ মেমনসয় থনওয়া 
অর্বা েম্পদ অস্বীকার করা, তাহসে থেটার হকদাসরর 
কাসে তা থিৌঁোসত হসব, যমদ থে জীমবত র্াসক। আর যমদ 
হকদার মারা মগসয় র্াসক তসব তা ওয়ামরেসদর কাসে 
থিৌঁসে মদসত হসব। আর যমদ ওয়ামরেও না র্াসক তাহসে 
বায়তুে মাসে (রােীয় থকাোগাসর) জমা মদসত হসব। আর 
যমদ প্রািক জানা না র্াসক, তার িক্ষ থর্সক দান কসর 
থদসব। আর এ েম্পসকথ আল্লাহই জানসবন।  

- আর নাফরমানী যমদ থকাসনা মুেমেসমর গীবত তর্া 
িরমনন্দা হয়, তসব তার কাসে ক্ষমা থচসয় থনসব; যমদ থে 
তার গীবত করা েম্পসকথ জানসত িাসর অর্বা যমদ এ 
আশংকা র্াসক থয থোকমট তার গীবত েম্পসকথ থজসন 



 

 

যাসব। আর যমদ এরকম মকেু না হয় তসব থেই গীবসতর 
মজমেসেই তার ভাসো প্রশংো করসব। কারণ, থনক কাজ 
গুনাহসক মবেুপ্ত কসর থদয়।  

• মনমদথষ্ট গুনাহ থর্সক তাওবা করা যাসব, যমদও অনয গুনাসহ 
মেপ্ত র্াসক। কারণ ‘আমে থযৌমগক মবেয়, আর ঈমান 
বাসড়-কসম। তসব যতক্ষণ িযথন্ত েব গুনাহ থর্সক তাওবা 
না করসব, ততক্ষণ িযথন্ত তাওবার গুণ তার জনয োবযস্ত 
হসব না এবং তাওবাকারীসদর উাঁচু মযথাদা ও প্রশংোর 
অমধকারীও থে হসব না।  

চতুর্থ শতথ: ভমবেযসত আর গুনাহ না করার দৃঢ় েংকল্প করসত 

হসব।  

কারণ, তাওবার ফোফে এটাই, যা তাওবাকারীর 

েতযবামদতার প্রমাণ।  

যমদ বসে থয ‘সে তাওবাকারী’ অর্চ থে থকাসনা একমদন গুনাহ 

করার েংকল্পবদ্ধ বা থদাদুেযমান র্াসক, তাহসে তার তাওবা 

মবশুদ্ধ হসব না। কারণ, এটা োমময়ক তাওবা, এ তাওবাকারী 

উিযুক্ত েমসয়র অসিক্ষায় আসে যখন থে আবার এ গুনাহমট 

করসব। এর মাধযসম থোকমটসক ঘৃণাবশত গুনাহ থর্সক 

আল্লাহর আনুগসতযর মদসক প্রতযাবতথনকারী বুোয় না। 



 

 

িঞ্চম শতথ: তাওবা কবুসের েময় অমতক্রান্ত না হওয়া 

থকননা, েময় অমতক্রম করার ির তাওবা করসে, তা গৃহীত 

হসব না।  

তাওবা কবুসের থশে েময় দু’ প্রকার:  

১. েকসের জনয েমানভাসব ও ২. প্রসতযক বযমক্তর জনয 

মবসশে।  

▪ তন্মসধয েকসের জনয োধারণভাসব: েূযথ িমশ্চম মদসক 
উমদত হওয়া। তখন আর তাওবা থকাসনা উিকাসর আেসব 
না।  

* আল্লাহ তা‘আো বসেন:  

تُِ بَۡعضُ  يَۡأتُِي يَۡومَُ ﴿ ن َها ًسُانَفُۡ يَنفَعُ  ََلُ َرب ِكَُ َءايََٰ  َءاَمنَتُۡ تَك نُۡ لَمُۡ إِيَمَٰ
نَِها فِيُ  َكَسبَۡتُ أَۡوُ قَۡبلُ  ِمن  ]  ١٥٨: اَلنعاُم[ ُ﴾َخۡيٗراُه إِيَمَٰ

‘সয মদন আিনার িােনকতথার থকাসনা মনদশথন আেসব, থে 

মদন এমন থকাসনা বযমক্তর ঈমান আনয়ন তার জনয ফেপ্রেু 

হসব না থয িূবথ থর্সক ঈমান আনয়ন কসর মন মকংবা স্বীয় 

ঈমান অনুযায়ী থকাসনারূি েৎকমথ কসর মন।’ {েূরা আে-

আন‘আম,  আয়াত: ১৮৫} 



 

 

এখাসন মনদশথন দ্বারা িমশ্চম মদক হসত েূযথ উদয় হওয়া 

উসেশয। রােূে োল্লাল্লাহু আোইমহ ওয়াোল্লাম এ বযাখযা প্রদান 

কসরসেন।346  

* ‘আবু্দল্লাহ ইবন ‘আমর ইবন ‘আে রামদয়াল্লাহু ‘আনহু হসত 

বমণথত, রােূে োল্লাল্লাহু আোইমহ ওয়াোল্লাম বসেন:  

ل عَُ َحتَُّى تقبُل التوبة تزال وَُل » سُ  تَط   َطلَعَتُ  فَإِذَا ُ،َمغ ِربَِها ِمنُ  الشَّم 
 ال عََمَلُ« النَّاسُ  َوك ِفيَُ فِيهُِ بَِمُا قَل بُ  ك ل ُِ َعلَى ط بِعَُ

‘তাওবা েবথদা কবুে হসত র্াসক েূযথ িমশ্চম আকাশ হসত 

উমদত হওয়া িযথন্ত। উদয় হসে প্রসতযসকর অন্তসর থমাহর 

থমসর থদয়া হয়। মানুসের জনয তার আমে যসর্ষ্ট হসয় 

যায়।’347 ইবন কােীর হাদীসের েূত্রসক ‘হাোন’ বসেসেন। 

* আবূ হুরায়রা রামদয়াল্লাহু ‘আনহু থর্সক বমণথত, রােূেুল্লাহ 

োল্লাল্লাহু আোইমহ ওয়াোল্লাম বসেন:  

ل عَُ أَنُ  قَب لَُ تَابَُ َمنُ » سُ  تَط   َعلَي ِهُ« للا ُ تَابَُ َمغ ِربَِها، ِمنُ  الشَّم 

 

 দদখুন, বুখারী: ৭১২১।  

 আহমাদ ১/১৯২; ইবন কাসীর, আি-লবদায়া ওয়ান লনহায়া: পৃ. ১৩৭।   



 

 

‘সয বযমক্ত েূযথ িমশ্চম মদক হসত উদসয়র িূসবথ তাওবা করসব 

আল্লাহ তার তাওবা কবুে করসবন।’348 

▪ প্রসতযক বযমক্তর জনয মবসশেভাসব: মৃতুযমুসখ িমতত হওয়া।  
যখন কাসরা মৃতুয উিমস্থত হসব এবং মৃতুয প্রতযক্ষ করসব তখন 

তাওবা তার থকাসনা উিকাসর আেসব না এবং গৃহীতও হসব 

না। আল্লাহ তা‘আো বসেন: 

ُ  اتُُِ ٱلسَّي ُِ ۡعَمل ونَُيَُ ِللَِّذينَُ ٱلتَّۡوبَة ُ َولَۡيَستُِ﴿  ٱۡلَمۡوتُ  أََحدَه مُ  َحَضرَُ إِذَا َحتَّىَٰ
نَُ ت ۡبتُ  إِن ُِي قَالَُ  ]  ١٨: النساء[ ُ﴾ٱۡلـ َٰ

‘আর এমন থোকসদর তাওবা কবুে হসব না যারা মন্দ কাজ 

কসর। এমনমক যখন তাসদর কাসরা কাসে মৃতুয উিমস্থত হয় 

তখন বেসত র্াসক আমম এখন তাওবা করমে।’ {েূরা আত-

তাওবা, আয়াত: ১৮}  

‘আবদুল্লাহ ইবন ‘উমার ইবনুে খাত্তাব রামদয়াল্লাহু আনহুমা 

থর্সক বমণথত, রােূেুল্লাহ োল্লাল্লাহু আোইমহ ওয়াোল্লাম বসেন,  

َُ إِنَُّ» بَةَُ ق بَلُ يَُ ّللاَّ ُ« لَمُ  َمُا العَب دُِ تَو  ِغر   ي غَر 

 

মুসলিম: ২৭০৩। 



 

 

‘আল্লাহ বান্দার তাওবা গরগরার (রূহ ওষ্ঠাগত হবার) িূবথ 

িযথন্ত কবুে কসরন।’349 

• েকে শতথ িূরসণর মাধযসম তাওবা যখন েহীহ ও গৃহীত 
হসব তখন আল্লাহ তার কৃত িাি যত বড়ই থহাক তা মুসে 
থদসবন।  

* আল্লাহ তা‘আো বসেন:  

عُِ ق لُۡ ﴿ ُ  أَۡسَرف وا ُ ٱلَِّذينَُ بَاِديَُيََٰ ۡحَمةُِ ِمُن تَۡقنَط وا ُ ََلُ أَنف ِسِهمُۡ َعلَىَٰ ُِ  رَّ  ٱللَّ
َُ إِنَُّ ِحيمُ  ٱۡلغَف ورُ  ه وَُ إِنَّه ۥُ َجِميعًاُ  ٱلذُّن وبَُ يَۡغِفرُ  ٱللَّ : الزمر[ ﴾ ٥٣ ٱلرَّ

٥٣  [ 

‘সহ আমার বান্দারা যারা মনসজসদর ওির যুেম কসরসো 

থতামরা আল্লাহর রহমত থর্সক মনরাশ হসয়া না। মনশ্চয় আল্লাহ 

েকে গুনাহ মাফ করসবন। মতমন ক্ষমাশীে দয়ােু।’ {েূরা 

আয-যুমার, আয়াত: ৫৩}  

এ আয়াতমট মহান িােনকতথার অনুগত ও আজ্ঞাবহ 

তাওবাকারীসদর জনয েুেংবাদস্বরূি।  

* আল্লাহ তা‘আো আরও বসেন:  

 

আহমাদ: ২/১৩২; লিরলমযী: ৩৫৩৮; ইবন মাজাহ: ৪২৫৩। লিরলমযী হাদীসটিসক হাসান বসিসেন। 



 

 

ًءا يَۡعَملُۡ َوَمن ﴿ َُ يَۡستَۡغِفرُِ ث مَُّ نَۡفَسه ۥُ يَۡظِلمُۡ أَۡوُ س و  َُ يَِجدُِ ٱللَّ  َغف وٗرُا ٱللَّ
ِحيٗما  ]  ١١٠: النساء[ ﴾ ١١٠ رَّ

‘সয গুনাহ কসর মকংবা মনসজর ওির যুেম কসর অতঃির 

আল্লাহর কাসে ক্ষমা প্রার্থনা কসর তখন থে আল্লাহসক ক্ষমাশীে 

ও করুণাময় িাসব।’ {েূরা আন-মনো, আয়াত: ১১০}  

• অতএব আিনারা মনসজর জীবসনর েময় র্াকসত হঠাৎ 
কসর মৃতুয আোর িূসবথই দ্রুত স্বীয় রসবর কাসে খাসেে 
তাওবা করুন। কারণ তখন আর উদ্ধাসরর থকাসনা উিায় 
র্াকসব না।  

থহ আল্লাহ!  আমাসদরসক এমন আন্তমরকভাসব তাওবা করার 

তাওফীক মদন; যা আমাসদর কৃত িািেমূহ মমমটসয় থদসব এবং 

আমাসদরসক েহজ ির্ জান্নাসতর রাস্তা েহজ কসর মদন। 

কমঠন ির্ জাহান্নাসমর রাস্তা থর্সক দূসর রাখুন। আর আিনার 

স্বীয় করুনায় আমাসদরসক এবং আমাসদর মিতামাতা ও েকে 

মুেমেমসক ক্ষমা করুন, থহ েবথসশ্রষ্ঠ দয়াময়।  

আর আল্লাহ আমাসদর নবী মুহাম্মদ, তাাঁর িমরবার-িমরজন ও 

েকে োহাবাসয় মকরাসমর ওির োোত থিশ করুন। 

  



 

 

মত্রংশ আের 

রমযান মাসের েমামপ্ত 

 

েকে প্রশংো আল্লাহ তা‘আোর জনয, মযমন প্রশস্ত, মহান, 

বদানয, দানশীে, দয়ােু। মতমন েব মকেু েৃমষ্ট কসরসেন। 

অতঃির তা মনিুণভাসব মনরূিণ কসরসেন। মতমন শরীয়ত 

নামযে কসরসেন আর তা েহজ কসরসেন। মতমন মহাপ্রজ্ঞাবান 

ও েবথজ্ঞাতা। মতমন েৃমষ্টর েূচনা কসরসেন অতঃির তা েম্পন্ন 

কসরসেন। [আর েূযথ ভ্রমণ কসর তার মনমদথষ্ট িসর্, এটা 

মহািরাক্রমশােী েবথজ্ঞ (আল্লাহ)-র মনধথারণ। আর চাাঁসদর জনয 

আমম মনধথারণ কসরমে মানমযেেমূহ, অবসশসে থেমট থখজুসরর 

শুষ্ক িুরাতন শাখার মত হসয় যায়। েূসযথর জনয েম্ভব নয় 

চাাঁসদর নাগাে িাওয়া, আর রাসতর জনয েম্ভব নয় মদনসক 

অমতক্রম করা, আর প্রসতযসকই কক্ষ িসর্ থভসে থবড়ায়।] 

{েূরা ইয়ােীন, আয়াত : ৩৮-৪০}  

প্রশংো করমে মতমন যা প্রদান কসরসেন এবং থহদায়াত 

মদসয়সেন তার। কৃতজ্ঞতা জ্ঞািন করমে তাাঁর অনুগ্রহ ও 

দাসনর। আমম োক্ষয মদমি থয মতমন োড়া থকাসনা েতয ইোহ 



 

 

থনই। মতমনই মুমনব, উচ্চ ও েসবথাচ্চ। মতমন প্রর্ম তাাঁর আসগ 

মকেু থনই। মতমন থশে তাাঁর িসর মকেু থনই। মতমন মবজয়ী তাাঁর 

ওির থকউ থনই। মতমন মনকসট তাাঁর থচসয় কাসে মকেু থনই। 

মতমন েবমকেুই জাসনন। আর োক্ষয মদমি থয মুহাম্মদ তাাঁর 

বান্দা ও রােূে, যাসক মতমন েকে েৃমষ্টকুে থর্সক মনবথামচত 

কসরসেন।  

আল্লাহ োোত ও োোম বেথণ করুন তাাঁর ওির; তাাঁর োর্ী 

থশ্রষ্ঠতম েতযবাদী আবূ বকসরর ওির; ধমথকসমথ বীরসত্ব 

খযামতমান উমসরর ওির; দুষৃ্কমতকারীসদর হাসত অনযায়ভাসব 

মনহত উেমাসনর ওির; েুমনমশ্চতভাসব েবসচ মনকটাত্মীয় 

আেীর ওির এবং তাাঁর েকে িমরবার-িমরজন, োহাবী ও 

মকয়ামত িযথন্ত আগত েুচারুরূসি তাাঁসদর অনুেরণকারীসদর 

ওির।   

 

o ভ্রাতৃবৃন্দ! অমত শীঘ্রই রমযান মাে আমাসদর কাে থর্সক 
মবদায় মনসি এবং নতুন একমট মাে আগমন করসে। মকন্তু 
রমযান মাে আমাসদর আমে অনুযায়ী আমাসদর িসক্ষ 
মকংবা মবিসক্ষ োক্ষী হসয় র্াকসব। এ মাসে থয বযমক্ত 
ভাসো আমে করসত থিসরসে, থে থযন আল্লাহর শুকমরয়া 



 

 

আদায় কসর। ও শুভ িমরণাসমর অসিক্ষায় র্াসক। মনশ্চয় 
আল্লাহ ভাসো আমেকারীর আমে নষ্ট কসরন না। আর থয 
বযমক্ত এ মাসে অনযায় কাজ কসরসে, থে থযন তা প্রভুর 
কাসে খাসেে তাওবা কসর। থযসহতু আল্লাহ তা‘আো 
তাওবাকারীর তাওবা কবুে কসরন। 

আল্ল‘হ তা‘আো আমাসদর জনয এ রমযাসনর থশসে মকেু 

ইবাদত মনধথারণ কসরসেন, যা আমাসদরসক আল্লাহর দনকটয 

বামড়সয় মদসব, ঈমানী শমক্ত বৃমদ্ধ িাসব এবং আমেনামায় 

অমধক োওয়াব থেখা হসব।  

o আল্লাহ আমাসদর জনয প্রবতথন কসরসেন যাকাতুে মফতর: 
যার মবস্তামরত আসোচনা িূসবথ করা হসয়সে।  

o মতমন আমাসদর জনয প্রবতথন কসরমেন ‘তাকবীর’: 
রমযাসনর েময় িূণথ হওয়ার ির েূযথ থিাবার ির ঈসদর 
চাাঁদ উঠা থর্সক শুরু কসর ঈসদর োোত আদায় িযথন্ত 
তাকবীর িাঠ করা।  

* আল্লাহ তা‘আো বসেন:  

وا ُ ٱۡلِعدَّةَُ َوِلت ۡكِمل وا ُ﴿ َُ َوِلت َكب ِر  ك مَُۡهدَُ َمُا َعلَىَُٰ ٱللَّ ونَُ َولَعَلَّك مُۡ ىَٰ  ١٨٥ تَۡشك ر 
 ]  ١٨٥: البقرة[ ﴾

‘যাসত থতামরা গণনা িূরণ কসরা এবং থতামাসদর থহদায়াত 

দান করার দরুন আল্লাহ তা‘আোর মহত্ব বণথনা কসরা 



 

 

(তাকবীর বসো) আর যাসত থতামরা কৃতজ্ঞতা স্বীকার করসত 

িাসরা।’ {েূরা আে-বাকারাহ্ , আয়াত: ১৮৫}  

তাকবীসরর িদ্ধমত হসো: অমধকহাসর মনসের এ তাকবীর িড়া: 

 «الحمُد وهلل أكبر للُا أكبُر وللُا للا إَِلَُّ إِله َُل أكبُر للُا أكبُر للا»

• আর েুন্নাত হসি, িুরুেগণ মেমজসদ, বাজাসর এবং ঘসর 
েকে জায়গায় উচ্চস্বসর তাকবীর মদসব, আল্লাহর মহসত্বর 
থঘােণা থদওয়া, তাাঁর ইবাদত ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার 
জনয।  
আর মমহোরা তাসদর স্বর মনচু কসর তাকবীর মদসব। 

থযসহতু তার মনসজসদরসক ও মনসজসদর কণ্ঠস্বরসক থগািন 

করার জনয আমদষ্ট হসয়সে।  

কতইনা েুন্দর ঈসদর মদসন মানুসের অবস্থা। তাসদর 

মেয়াম োধনার মাে থশসে তারা েবথত্র তাকবীর ধ্বনী দ্বারা 

আল্লাহর বড়ত্ব ও মহত্ব প্রকাশ কসর এবং তারা আল্লাহর 

তাকবীর, প্রশংো ও একত্ববাসদর থঘােণা মদসয় আকাশ-

বাতাশ মুখমরত কসর থতাসে। তারা আল্লাহর রহমসতর 

আশাবাদী এবং তাাঁর আযাসবর ভসয় শংমকত !!  

o অনুরূিভাসব আল্লাহ েুবাহানাহু ওয়া তা‘আো ঈসদর মদন 
তাাঁর বান্দাসদর জনয ঈসদর োোত প্রবতথন কসরসেন; যা 



 

 

মহান আল্লাহর মযমকর বা িরণসক িূণথতা প্রদান কসর। 
তাোড়া রােূেুল্লাহ োল্লাল্লাহু আোইমহ ওয়াোল্লামও তাাঁর 
উম্মসতর নারী-িুরুে েবাইসক এ আসদশ মদসয়সেন। আর 
মনসদথশ মশসরাধাযথ। কারণ,  

* আল্লাহ তা‘আো বসেন: 

ا ُ ٱلَِّذينَُ يََٰ أَيَُّها﴿ َُ أَِطيع وا ُ َءاَمن و  س ُ َوأَِطيع وا ُ ٱللَّ ا ُ َوََلُ ولَُٱلرَّ لَك مُۡ ت ۡبِطل و   أَۡعَمَٰ
 ]  ٣٣: محمُد[ ُ﴾٣٣

‘সহ ঈমানদারগণ! থতমরা আল্লাহ ও তাাঁর রােূসের আনুগতয 

কর। থতামাসদর আমেেমূহসক নষ্ট কসরা না।’ {েূরা মুহাম্মাদ, 

আয়াত: ৩৩} 

রােূে োল্লাল্লাহু আোইমহ ওয়াোল্লাম নারীসদর ঈসদর োোত 

আদাসয়র জনয ঈদগাসহ থযসত বসেসেন। যমদও তাসদর জনয 

ঈসদর োোত োড়া অনযানয োোত ঘসর িড়াই উত্তম। যা 

প্রমাণ কসর থয ঈদগাসহ নারীসদর উিমস্থমত একান্তভাসব কাময।  

* উসম্ম আমতয়যাহ্  রামদয়াল্লাহু ‘আনহা বণথনা কসরন:  

ِرَجه نَُّ أَنُ  َوَسلََّم، َعلَي هُِ للا ُ َصلَّى للاُِ َرس ولُ  أََمَرنَا»  ال ِفط رُِ فِي ن خ 
َحى، َض  يََّض، ال عََواتَِق، َواْل  د وِرُ، َوذََواتُِ َوال ح  ا ال خ  يَّضُ  فَأَمَّ  ال ح 

ََلةَ، ل نَُفَيَع تَزُِ َوةَُ ال َخي َر، َويَش َهد نَُ الصَّ ِلِميَن، َودَع  س   َرس ولَُ يَا: ق ل تُ  ال م 

دَانَُا للاُِ ، لََهُا يَك ونُ  ََلُ إِح  ت َهُا َهاِلت ل بِسُ »: قَالَُ ِجل بَاب   ِجل بَابَِهاُ« ِمنُ  أ خ 



 

 

‘রােূে োল্লাল্লাহু আোইমহ ওয়াোল্লাম আমাসদরসক মনসদথশ 

মদসয়সেন যাসত আমরা যুবতী, ঋতুবতথী এবং িদথানশীনা 

নারীসদরসক ঈদুে মফতর ও ঈদুে আদ্বহাসত োোসতর 

উসেসশয থবর কমর। তসব ঋতুবতী নারীগণ োোসত অংশ 

গ্রহণ করসব না। ঈদগাসহ এক িাসশ র্াকসব, কেযাণ প্রতযক্ষ 

করসব এবং থদা‘আয় শরীক হসব। মতমন বসেন, আমম আরজ 

করোম, থহ আল্লাহর রােূে! আমাসদর প্রসতযসকর মজেবাব বা 

থবারকা থনই। রােূে োল্লাল্লাহু আোইমহ ওয়াোল্লাম উত্তর 

মদসেন, থে তার থবাসনর থবারকা মনসয় হসেও ঈসদর োোসত 

শরীক হসব।’350 

o েুন্নাত হসি, ঈদুে মফতসরর োোসত যাওয়ার িূসবথ থখজুর 
খাওয়া। মতন, িাাঁচ বা তসতামধক থবসজাড় েংখযায়। কারণ,  

* আনাে ইবন মাসেক রামদয়াল্লাহু ‘আনহু বসেন,  

ُِ َرس ولُ  َكانَُ» مَُ يَغ د ُو َلَُ َوَسلَّمَُ َعلَي هُِ للا ُ َصلَُّى ّللاَّ  َحتَُّى الِفط رُِ يَو 
 ًراُ«ِوت ُ يَأ ك ل ه نَُّوَُ تََمَراتُ  يَأ ك لَُ

 

 বুখারী: ৩৫১; মুসলিম: ৮৯০।  



 

 

‘রােূেুল্লাহ্  োল্লাল্লাহু ‘আোইমহ ওয়াোল্লাম ঈদুে মফতসরর 

োোসত থখজুর না থখসয় থবর হসতন না এবং মতমন থবসজাড় 

েংখযায় মহোব কসর থখসতন।’351 

o অনুরূি আরও েুন্নাত হসি, ঈদগাসহ িাসয় থহাঁসট যাওয়া। 
থকননা,  

* আেী ইবন আবী তাসেব রামদয়াল্লাহু ‘আনহুমা বসেন,  

جَُ أَنُ  نَّةُِالسُُّ ِمنَُ» ر   « َماِشيًا الِعيدُِ إِلَى تَخ 

‘েুন্নাত হসো, ঈদগাসহ িাসয় থহাঁসট যাওয়া।’352 

o আরও েুন্নাত হসি, িুরুেগণ থেৌন্দযথ অবেম্বন করসবন 
এবং েবসচসয় েুন্দর থিাশাক িসর েমিত হসব। থযমন, 

* েহীহ বুখারীসত ‘আবু্দল্লাহ ইবন ‘উমার রামদয়াল্লাহু ‘আনহু 

থর্সক বমণথত হসয়সে, মতমন বসেন,  

بَّةًُ ع َمرُ  أََخذَُ» تَب َرقُ  ِمنُ  ج   ُابِهَُ فَأَتَى فَأََخذََها، السُّوِق، فِي ت بَاع ُ إِس 
ُِ َرس ولَُ ِ، َرس ولَُ يَا: فَقَالَُ َوَسلََّم، َعلَي هُِ للا ُ َصلَُّى ّللاَّ  َهِذهُِ اب تَعُ  ّللاَّ

لُ  ف وِد، ِلل ِعيدُِ بَِهُا تََجمَّ ُِ ولُ َرسُ  لَه ُ فَقَالَُ َوالو  : َوَسلَّمَُ َعلَي هُِ للا ُ َصلَُّى ّللاَّ
  لَه ُ« َخَلَقَُ َلَُ َمنُ  ِلبَاسُ  َهِذهُِ إِنََّما»

 

 বুখারী: ৯৫৩।  

 লিরলমযী: ১২৯৬।  



 

 

‘উমার রামদয়াল্লাহু ‘আনহু একমট থরশমী থিাশাক বাজার থর্সক 

এসন রােূে োল্লাল্লাহু আোইমহ ওয়াোল্লাসমর কাসে এসে 

বেসেন, থহ আল্লাহর রােূে! আিমন এটা ক্রয় কসর ঈসদর 

মদন এবং থমহমাসনর উিমস্থমতসত বযবহার করুন। রােূে 

োল্লাল্লাহু আোইমহ ওয়াোল্লাম থরশমী কািসড়র দরুণ অেন্তুষ্ট 

হসেন এবং বেসেন: থরশমী থিাশাক ওই েকে বযমক্তসদর 

জনয যারা আসখরাসতর মকেুই িাসব না।’353 

িুরুসের জনয থরশমী থিাশাক বা স্বণথেঙ্কার বযবহার দবধ নয় 

মবধায রােূে এ কর্া বসেসেন। এর থর্সক বুো যায় থয, অনয 

েুন্দর থিাোক িরা েুন্নাত।  

• িুরুেসদর জনয থকাসনা প্রকার থরশমী কািড় এবং থকাসনা 
ধরসনর স্বণথােঙ্কার িমরধান করা জাসয়য থনই। কারণ 
এগুসো উম্মসত মুহাম্মাদীর িুরুেসদর জনয হারাম।  

• তসব নারীগণ, ঈদগাসহ োজ-েিাহীন, আতর বযবহার 
োড়া, িূণথ িদথােহ যাসব। কারণ তাসদরসক বাইসর থবর 
হওয়ার েময় উেেিনা, থেৌন্দযথ প্রদশথন এবং েুঘ্রাণ 
বযবহার করসত মনসেধ করা হসয়সে এবং থগািনীয়তা ও 
িদথার আসদশ করা হসয়সে।  

 

 বুখারী: ৯৪৮।  



 

 

o ঈসদর োোত মবনয়াবনত ও একাগ্রমচসত্ত আল্লাহর ভয়-
ভীমত েহকাসর আদায় করসব। থবমশ থবমশ কসর আল্লাহর 
মযকর করসব এবং থদা‘আ িড়সব। তাাঁর রহমসতর আশা 
ও আযাসবর ভয় করসব। ঈদগাসহ েবাই একমত্রত হওয়ার 
মবেয়মটসক মকয়ামসতর মদন মহান আল্লাহর োমসন 
হাশসরর মাসঠ মহা অবস্থানস্থসে একমত্রত হওয়ার োসর্ 
তুেনা কসর তা থর্সক মশক্ষা গ্রহণ করসব। আর এ ঈদগাহ 
মাসঠ মানুসের মধযকার মযথাদার তারতমযসক আসখরাসতর 
থেমদন বড় ধরসনর তারতময হসব থেটাও িরণ করসব।  

* আল্লাহ তা‘আো বসেন:  

ۡلنَُا َكۡيفَُ ٱنظ ۡرُ﴿ ُ َعلَىَُٰ َضه مُۡبَعُۡ فَضَّ تُ  أَۡكبَرُ  َولَۡل ِخَرة ُ بَۡعض    دََرَجَٰ
 ]  ٢١: اَلسراء[ ُ﴾ ٢١ تَۡفِضيَٗلُ َوأَۡكبَرُ 

‘সহ নবী! আিমন েক্ষয করুন, আমরা মকভাসব তাসদর 

একদেসক অসনযর উির থশ্রষ্ঠত্ব মদসয়মে, আমখরাত থতা 

অবশযই মযথাদায় মহত্তর ও থশ্রষ্ঠসত্ব বৃহত্তর।’ {েূরা আে-ইেরা, 

আয়াত: ২১} 

 

আর প্রসতযসক থযন রমযাসনর মত আল্লাহর বড় থনয়ামত প্রামপ্ত 

এবং মতমন থয এসত বান্দাসক োোত, মেয়াম, কুরআন 



 

 

মতোওয়াত, োদকা ইতযামদ ইবাদত করা েহজ কসর মদসয়সেন 

থে জনয আল্লাহর শুকমরয়া জ্ঞািন কসর। কারণ তা দুমনয়া ও 

তার মসধয যা আসে তা থর্সকও উত্তম।  

আল্লাহ তা‘আো বসেন:  

ُِ بِفَۡضلُِ ق لُۡ ﴿ ِلكَُ َوبَِرۡحَمتِهِۦ ٱللَّ وا ُ فَبِذََٰ ا َخۡير ُ ه وَُ فَۡليَۡفَرح  مَّ  يَۡجَمع ونَُ م ِ
 ]  ٥٨: يونس[ ﴾ ٥٨

‘বেুন, ‘এটা আল্লাহর অনুগ্রসহ ও তাাঁর দয়ায়; কাসজই এসত 

তারা থযন আনমন্দত হয়।’ তারা যা িুঞ্জীভূত কসর তার থচসয় 

এটা উত্তম।’ {েূরা ইউনুে, আয়াত: ৫৮} 

কারণ, ঈমান ও েওয়াসবর আশায় রমযাসনর মেয়াম ও মকয়াম 

গুনাহ মাসফর ও িাি থর্সক মুমক্তর অনযতম উিায়। েুতরাং 

মুমমনগণ রমযান মাে থিসে খুমশ হয়। আর দুবথে ঈমানদার 

রমযান মাে িূণথ হসে খুমশ হয়; কারণ থে োওম থর্সক মুমক্ত 

থিসয়সে যা তার উির ভারী মেে এবং যা মনসয় তার অন্তর 

েংকীণথ মেে। আর এ দু’দসের মসধয িার্থকয থয মবরাট তা 

স্পষ্ট।  

o থহ আমার ভাই েকে! রমযান মাে থশে হসয় থগে। মকন্তু 
মুমমসনর আমে থতা মৃতুযর আগ িযথন্ত থশে হসব না।  



 

 

* আল্লাহ তা‘আো বসেন:  

 ]  ٩٩: الحجر[ ُ﴾ ٩٩ ٱۡليَِقينُ  يَۡأتِيَكَُ َحتَّىَُٰ َربَّكَُ َوٱۡعب دُۡ ﴿

‘আিমন আিনার প্রভুর ইবাদত করুন, আিনার মৃতুয আো 

িযথন্ত।’ {েূরা মহজর, আয়াত: ৯৯} 

* মতমন আসরা বসেন: 

َُ ٱتَّق وا ُ َءاَمن وا ُ ٱلَِّذينَُ يََٰ أَيَُّها ﴿ وت نَُّ َوََلُ ت قَاتِهِۦ َحقَُّ ٱللَّ ُ تَم   َوأَنت ُم إَِلَّ
ونَُ ۡسِلم   ]  ١٠٢: عمران ال[ ُ﴾ ١٠٢ مُّ

‘সহ ঈমানদারগণ! থতামরা আল্লাহর যর্াযর্ তাকওয়া অবেম্বন 

কর। আর থতামরা মুেমেম না হসয় মৃতুযবরণ কসরা না।’ {েূরা 

আসে-ইমরান, আয়াত: ১০২} 

* আর রােূে োল্লাল্লাহু আোইমহ ওয়াোল্লাম বসেন:  

 «...  َعَمل ه ُ ان قََطعَُ اِْلن َسانُ  َماتَُ إِذَا»

‘মানুে যখন মৃতুযবরণ কসর, তখন তার আমে বন্ধ হসয় 

যায়।’354 

 

 লিরলমযী: ১৩৭৬।  



 

 

এখাসন একমাত্র মৃতুযসকই মানুসের আমসের িমরেমামপ্ত ধরা 

হসয়সে। েুতরাং রমযান মাসের োওম থশে হসেও 

ঈমানদাসরর আমে মেয়াম িােসনর দ্বারাই বন্ধ হসয় যাসব না; 

কারণ মেয়াম থতা তারিরও প্রমত বের র্াকসব। আর আল্লাহর 

জনযই েকে প্রশংো। থযমন,   

* েহীহ মুেমেসম আবূ আইয়ূব আনোরী রামদয়াল্লাহু ‘আনহু 

থর্সক বমণথত, মতমন বসেন, রােূে োল্লাল্লাহু আোইমহ 

ওয়াোল্লাম বসেসেন: 

، ِمنُ  ِستًّا أَت بَعَه ُ ث مَُّ َرَمَضانَُ َصامَُ َمنُ » ال  ِرُ« َكِصيَامُِ انَُكَُ َشوَّ  الدَّه 

‘সয বযমক্ত রমযাসন মেয়াম িােন করসব, অতঃির শাওয়াসের 

আসরা েয়মট মেয়াম িােন করসব, থে োরা বের মেয়াম রাখার 

েমতুেয োওয়াব প্রাপ্ত হসব।’355 

এ োড়া প্রমত মাসে মতনমট কসর মেয়াম িােন করা: রােূে 

োল্লাল্লাহু আোইমহ ওয়াোল্লাম এ েম্পসকথ বসেন,  

، ك ل ُِ ِمنُ  ثَََلثُ » ر   الدَّه رُِ ِصيَامُ  فََهذَا َرَمَضاَن، إِلَى َوَرَمَضانُ  َشه 
 ك ل ِِهُ«

 

 মুসলিম: ১১৬৪।  



 

 

‘প্রমত মাসে মতনমট এবং এক রমযাসনর ির অনয রমযান 

মেয়াম িােন করা োরা বের মেয়াম িােসনর েমান।’356 

* অনুরূি আবূ হুরায়রা রামদয়াল্লাহু ‘আনহু বসেন,  

َصانِي»  أَيَّامُ  ثََلَثَةُِ ِصيَامُِ» ...بِثََلَثُ  َوَسلَّمَُ َعلَي هُِ للا ُ ُىَصلَُّ َخِليِلُي أَو 
ُ« ك ل ُِ ِمنُ  ر   َشه 

‘আমাসক আমার বনু্ধ রােূে োল্লাল্লাহু আোইমহ ওয়াোল্লাম 

মতনমট মবেসয় অমেয়ত কসরসেন।... এর মাসে উসল্লখ 

করসেন: প্রমত মাসে মতন মদন মেয়াম িােন।357  

তসব উত্তম হসি, এ মতন মদসনর োওম ال بِيُض أياُم  অর্থাৎ চে 

মাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তামরসখ হওয়া। কারণ,   

রােূে োল্লাল্লাহু আোইমহ ওয়াোল্লাম আবূ যর রামদয়াল্লাহু 

‘আনহুসক বেসেন: 

، أَبَا يَا» تَُ إِذَا ذَر   رُِ ِمنَُ ص م  مُ  أَيَّامُ  ثَََلثَةَُ الشَّه  َرةَُ، ثَََلثَُ فَص   َعش 
بَعَُ َرةَ، َوأَر  سَُوَُ َعش   َعش َرةَُ« َخم 

 

 মুসলিম: ১১৬২।  

 বুখারী: ১১৭৮; মুসলিম: ৭২১।  



 

 

‘সহ আবূ যর! তুমম যখন প্রমত মাসে মতনমদন মেয়াম িােন 

করসব তখন তা ১৩, ১৪ ও ১৫ তামরসখ িােন করসব।’358 

* অনুরূিভাসব েহীহ মুেমেসম এসেসে, ‘রােূেুল্লাহ োল্লাল্লাহু 

আোইমহ ওয়াোল্লাসমর কাসে আরাফার মদসনর মেয়াসমর 

ফযীেত েম্পসকথ মজসজ্ঞে করা হসে, মতমন উত্তর মদসেন, ‘তা 

এক বেসরর আসগর গুনাহ ও এক বেসরর িসরর গুনাসহর 

কাফ্ফারাস্বরূি।’ আর তাাঁসক আশুরার মেয়াম েম্পসকথ মজসজ্ঞে 

করা হসে মতমন বেসেন, ‘তা িূসবথর এক বেসরর গুনাহ মাফ 

কসর।’ আর প্রমত থোমাবাসরর মেয়াম েম্পসকথ মজজ্ঞাো করা 

হসে, মতমন বেসেন, ‘থোমবার আমম জন্মগ্রহণ কসরমে ও 

থোমবার নবুওয়াত প্রাপ্ত হসয়মে এবং থোমবার আমার ওির 

কুরআন নাসযে হসয়সে।’359 

* তাোড়া েহীহ মুেমেসম আবু হুরায়রা রামদয়াল্লাহু ‘আনহু 

থর্সক বমণথত, রােূে োল্লাল্লাহু আোইমহ ওয়াোল্লাসমর কাসে 

মজসজ্ঞে করা হসো, 

 

 আহমদ ৫/১৫০; লিরলমযী: ৭৬১।  

 মুসলিম: ১১৬২।  



 

 

أَيُُّ» يَامُِ ََ رُِ بَع دَُ أَف َضلُ  الص ِ رُِ ِصيَامُ : فَقَالَُ ؟َرَمَضانَُ َشه   للاُِ َشه 
ِمُ« َحرَّ  ال م 

‘রমযাসনর িসর থকান মাসে মেয়াম িােন উত্তম? মতমন উত্তর 

মদসেন, আল্লাহর মাে মুহাররসমর মেয়াম।’360 

* বুখারী ও মুেমেসম ‘আসয়শা রামদয়াল্লাহু ‘আনহা হসত বমণথত, 

মতমন বসেন,  

ُِ َرس ولَُ َرأَي تُ  َما» َملَُ َوَسلَّمَُ َعلَي هُِ للا ُ َصلَّى ّللاَّ تَك  رُ  ِصيَامَُ اس   َشه 
ُ قَطُُّ رُ  فِي َرأَي ت ه ُ َوَما َرَمَضاَنُ، إَِلَّ ثَرَُ َشه   «َشع بَانَُ فِي ِمن ه ُ ًمُاِصيَا أَك 

‘আমম রােূে োল্লাল্লাহু আোইমহ ওয়াোল্লামসক রমযান োড়া 

অনয থকাসনা েময় িূণথ এক মাে মেয়াম িােন করসত থদমখ 

মন। থতমমন শাবান মাে োড়া অনয মাসে অমধক নফে মেয়াম 

িােন করসত থদসখ মন।’361 

* অনয শসব্দ এসেসে, ‘মতমন শা‘বাসনর অল্পমকেু োড়া 

িুসরাটারই োওম িােন করসতন।’362  

* ‘আসয়শা রামদয়াল্লাহু ‘আনহা থর্সক অির বণথনায় আসে,  

 

 মুসলিম: ১১৬৩।  

 বুখারী: ১৯৬৯; মুসলিম: ১১৫৬।  

 মুসলিম: ১১৫৬।  



 

 

ُِ َرس ولَُ إنَُّ» ى َكانَُ َوَسلَّمَُ َعلَي هُِ للا ُ َصلَّى ّللاَّ  اَِلث نَي نُِ ِصيَامَُ يَتََحرَّ
 َوال َخِميِسُ«

‘রােূে োল্লাল্লাহু আোইমহ ওয়াোল্লাম েপ্তাসহ থোমবার ও 

বৃহস্পমতবার মেয়াম িােন করার বযািাসর যত্নবান মেসেন।’363 

এ হাদীেমট আবু দাউদ বযতীত েয় গ্রন্থকাসরর বাকী েবাই 

েংকেন কসরসেন। আবু দাউসদ তা উোমা ইবন যাসয়দ থর্সক 

বমণথত।  

* আবূ হুরায়রা রামদয়াল্লাহু ‘আনহু থর্সক বমণথত, রােূে 

োল্লাল্লাহু আোইমহ ওয়াোল্লাম বসেন,  

َمالُ  ت ع َرضُ »  َعَمِلُي ي ع َرضَُ أَنُ  فَأ ِحبُُّ َوالَخِميِس، اَِلث نَي نُِ مَُيَوُ  اْلَع 
  َصائِم « َوأَنَُا

‘বনী আদসমর আমে েপ্তাসহ থোমবার ও বৃহস্পমতবার 

আল্লাহর দরবাসর থিশ করা হয়। আমার আমে মেয়াম 

অবস্থায় থিশ হওয়া আমম িেন্দ কমর।’364   

 

 

 আহমাদ: ৬/৮০, ৮৯, ১০৬; লিরলমযী: ৭৪৫; নাসাঈ: ৪/২০২, ২০৩; ইবন মাজাহ: ১৭৩৯।  

 লিরলমযী: ৭৪৭।  



 

 

রমযান মাে থশে হওয়ার দ্বারা রাত জাগরণ মকন্তু থশে হসয় 

যায় না; বরং বেসর প্রসতযক রাসত নফে োোত ও তাহািুদ 

িড়ার মাধযসম রাসতর মকয়াম শরীয়সত অনুসমামদত। আর 

আল্লাহর জনয েকে প্রশংো। কারণ রােূে োল্লাল্লাহু আোইমহ 

ওয়াোল্লাসম কর্া ও কাজ দ্বারা োরা বের তাহািুদ োোত 

আদাসয়র মবেয়মট প্রমামণত। 

* েহীহ বুখারীসত মুগীরাহ ইবন শু‘বা রামদয়াল্লাহু ‘আনহু হসত 

বমণথত, মতমন বসেন,   

 قَدََماه ُ، تَِرمَُ َحتَُّى ِلي َصل ِيَُ لَيَق ومُ  َوَسلَّمَُ َعلَي هُِ للا ُ َصلَُّى النَّبِيُُّ َكانَُ
 َشك وًراُ« َعب دًا أَك ونُ  أَفََلَُ»: فَيَق ولُ  لَه ُ، قَالُ فَي ُ

‘রােূে োল্লাল্লাহু আোইমহ ওয়াোল্লাম রাসত এত অমধক নফে 

োোত আদায় করসতন থয, তাাঁর িা মুবারক ফুসে থযত। 

রােূে োল্লাল্লাহু আোইমহ ওয়াোল্লামসক মজজ্ঞাো করা হসে 

মতমন বেসেন, আমম মক শুকরগুজার বান্দা হব না?’365 

* অনুরূি আবু্দল্লাহ ইবন োোম রামদয়াল্লাহু ‘আনহু থর্সক 

বমণথত, রােূে োল্লাল্লাহু আোইমহ ওয়াোল্লাম বসেন:  

 

 বুখারী: ৪৮৬৩।  



 

 

، أَيَُّها» وا السَََّلَم، أَف ش وا النَّاس  ِعم   َوالنَّاسُ  بِاللَّي لُِ َصلُّوُاوَُ الطَّعَاَم، َوأَط 
ل ونَُ نِيَامُ  ُ« الَجنَّةَُ تَد خ   بَِسََلم 

‘সহ থোকেকে! থতামরা োোসমর প্রোর কর, খাদয খাওয়াও,  

আর যখন মানুে ঘুসম র্াসক তখন রাসত নফে োোত আদায় 

কর, তাহসে থতামরা শামন্তর োসর্ জান্নাসত প্রসবশ করসত 

িারসব।’366 

* অনুরূি আবূ হুরায়রা রামদয়াল্লাহু ‘আনহু থর্সক বমণথত, 

রােূে োল্লাল্লাহু আোইমহ ওয়াোল্লাম বসেন: 

ََلةِ، لُ أَف ضَََُُ»  اللَّي ِلُ« َصََلة ُ ال فَِريَضِة، بَع دَُ الصَّ

‘ফরয োোসতর ির েসবথাত্তম োোত হসো রাসতর (তাহািুদ) 

োোত।’367 

 

আর রাসতর োোসত েব ধরসনর নফে এবং মবতর অন্তভুথক্ত। 

রাসতর োোত দু’ দু’ রাকাত কসর আদায় করসত র্াকসব। 

েময় থশে হওয়ার ভয় হসে এক রাকাত মমমেসয় মবতর িসড় 

 

 লিরলমযী: ২৪৮৫; ইবন মাজাহ: ১৩৩৪। 
 মুসলিম: ১১৬৩।  



 

 

থনসব। অর্বা চতুর্থ আেসর থযভাসব বমণথত হসয়সে থেভাসবও 

িড়া থযসত িাসর।  

* বুখারী ও মুেমেসম আবূ হুরায়রা রামদয়াল্লাহু ‘আনহু হসত 

বমণথত, রােূেুল্লাহ োল্লাল্লাহু ‘আোইমহ ওয়াোল্লাম বসেন:  

 يَب قَُى ِحينَُ الدُّن يَاُ، اءُِالسَّمَُ إِلَى لَي لَةُ  ك لَُّ َوتَعَالَى تَبَاَركَُ َربُّنَا يَن ِزلُ »
تَِجيبَُ يَد ع ونُِي َمنُ : فَيَق ولُ  اْلِخرُ  اللَّي لُِ ث ل ثُ  أَل نُِي نُ مَُ لَه ، فَأَس   يَس 

ِطيَه ، نُِي َمنُ  فَأ ع  تَغ ِفر  ِفرَُ يَس   «لَه فَأَغ 

‘আল্লাহ রাবু্বে আোমীন প্রমত রাসত এক তৃতীয়াংশ বাকী 

র্াকসত (থশে রাসত) প্রর্ম আেমাসন অবতরণ কসরন এবং 

বেসত র্াসকন, আমাসক থক িাকসব থয আমম তার িাসক োড়া 

থদব? আমার কাসে চাওয়ার মত থক আসে থয আমম তাসক 

দান করসবা? থক আসে আমার কাসে ক্ষমা প্রার্থনা করসব থয 

আমম তাসক ক্ষমা কসর থদব।’368 

 

• তাোড়া রসয়সে, দদমনক ১২ রাকাত েুন্নাসত মুআক্কাদাহ। 
চার রাকাত থজাহসরর িূসবথ ও দু’রাকাত িসর। দু’রাকাত 

 

 বুখারী: ১১৪৫; মুসলিম: ৭৫৮।  



 

 

মাগমরসবর ির। দু’রাকাত ইশার ির ও দু’রাকাত ফজসরর 
োোসতর িূসবথ।  

* উসম্ম হাবীবা রামদয়াল্লাহু ‘আনহা থর্সক বমণথত, মতমন বসেন, 

আমম রােূে োল্লাল্লাহু আোইমহ ওয়াোল্লাসমর কাসে শুসনমে, 

ِلمُ  َعب دُ  ِمنُ  َما» س  ُِ ي َصل ِي م  مُ  ك لَُّ لِلَّ َرةَُ ثِن تَيُ  يَو  ًعاُ، َرك عَةًُ َعش   تََطوُّ
ُ ،فَِريَضةُِال َغي رَُ  ِةُ«ال َجنَُّ فُِي بَي تًُا لَه ُ للا ُ بَنَُى إَِلَّ

‘যমদ থকাসনা মুেমেম বান্দা ফরয োড়া বার রাকাত েুন্নাত 

োোত প্রমতমদন আদায় কসর, আল্লাহ তার জনয জান্নাসত 

একমট ঘর মনমথাণ কসরন।’369 

 

• আরও রসয়সে িাাঁচ ওয়াক্ত ফরয োোত আদাসয়র ির 
মকেু মযকর। এ মযকর করসত আল্লাহ তাাঁর মকতাসব মনসদথশ 
মদসয়সেন, অনুরূিভাসব রােূেুল্লাহ্  োল্লাল্লাহু আোইমহ 
ওয়াোল্লামও এ বযািাসর উদু্বদ্ধ কসরসেন।  

* আল্লাহ তা‘আো বসেন:  

ةَُ قََضۡيت مُ  فَإِذَا ﴿ لَوَٰ وا ُ ٱلصَّ َُ فَٱۡذك ر  ٗما ٱللَّ ن وبِك ۡمُ  َوَعلَىَُٰ ع وٗداَوق ُ قِيََٰ  ﴾ ج 
 ]  ١٠٣: النساء[

 

 মুসলিম: ৭২৮। 



 

 

‘অতঃির যখন থতামরা োোত েম্পন্ন কর, তখন দণ্ডায়মান, 

উিমবষ্ট ও শাময়ত অবস্থায় আল্লাহসক িরণ কর।’ {েূরা আন-

মনো, আয়াত: ১০৩} 

* অনুরূিভাসব রােূে োল্লাল্লাহু আোইমহ ওয়াোল্লাম যখন 

ফরয োোত থর্সক োোম মফরাসতন, তখন মতনবার 

ইসস্তগফার করসতন। অতঃির এ থদা‘আ িড়সতন:  

مَُّ» َراِمُ« ال َجََللُِ ذَا تَبَاَرك تَُ السَََّلم ، َوِمن كَُ السَََّلمُ  أَن تَُ الله  ك  ِ  َواْل 

‘সহ আল্লাহ! আিমনই শামন্ত আর আিনার কাে থর্সকই আসে 

শামন্ত; আিমন বড়ই বরকতময় থহ েম্মান ও প্রমতিমত্তর 

অমধকারী’।370 

* রােূে োল্লাল্লাহু আোইমহ ওয়াোল্লাম আসরা বসেসেন,  

 ثَََلثًُا للاَُ َوَحِمدَُ ،َوثَََلثِينَُ ثَََلثًا َصََلة ُ ك ل ُِ د ب رُِ فُِي للاَُ َسبَّحَُ َمنُ »
عَة ُ فَت ِلكَُ َوثَََلثِيَن، ثَََلثًا للاَُ َوَكبَّرَُ َوثَََلثِيَن، ع وَنُ، تِس   تََمامَُ: َوقَالَُ َوتِس 

ُإُِ إِلَهَُ ََلُ: ال ِمائَةُِ دَه ُ للا ُ َلَّ ل كُ  لَه ُ لَه ُ، َشِريكَُ ََلُ َوح  د ُ َولَه ُ ال م   َوه وَُ ال َحم 
ءُ  ك ل ُِ َعلَى رُِ َزبَدُِ ِمث لَُ َكانَتُ  َوإِنُ  َخَطايَاه ُ غ ِفَرتُ  قَِديرُ  َشي   «ال بَح 

 

 মুসলিম: ৫৯১।  



 

 

‘থয বযমক্ত প্রসতযক ফরয োোসতর ির ৩৩ বার েুবহানাল্লাহ, 

৩৩ বার আেহামদুমেল্লাহ ও আল্লাহু আকবার ৩৩ বার থমাট 

৯৯ বার। েবথসশসে ১০০ িূণথ করসত বেসব:  

ُ إِلَهَُ ََلُ دَه ُ للا ُ إَِلَّ ل كُ  لَه ُ لَه ، َشِريكَُ ََلُ َوح  د ُ َولَه ُ ال م   َعلَى َوه وَُ ال َحم 
ءُ  ك ل ُِ  قَِديرُ  َشي 

তাহসে তার গুনাহ েমুদ্র থফনা িমরমাণ হসেও আল্লাহ তা 

মাফ কসর থদসবন।’371 

o েুতরাং থহ আমার ভাইগণ! আিনারা িূসণযর কাসজ থবমশ 
কসর আত্মমনসয়াগ করুন। িাি ও গুনাহ থর্সক থবাঁসচ 
র্াকুন। যাসত আিনাসদর িামর্থব জীবন েুখময় হয় আর 
মৃতুযর ির মচরস্থায়ী শামন্তর অমধকারী হসত িাসরন।  

* আল্লাহ তা‘আো বসেন:  

ِلٗحُا َعِملَُ َمنُۡ﴿ ُن َصَٰ ۡؤِمنُ  َوه وَُ أ نثَىَُٰ أَۡوُ ذََكرُ  م ِ ةُٗ ن ۡحيِيَنَّه ۥُفَلَُ م  ُ َحيَوَٰ
 
 َطي ِبَٗة

 ]  ٩٧: النحل[ ُ﴾ ٩٧ يَۡعَمل ونَُ َكان وا ُ َما بِأَۡحَسنُِ أَۡجَره ُم َولَنَۡجِزيَنَّه مُۡ

‘িুরুে ও নারীসদর মধয থর্সক থয ঈমানেহ েৎকমথ কসর, 

আমরা তাসক িমবত্র জীবন দান করব এবং তাসদরসক তাসদর 

কাসযথর উত্তম িুরস্কার থদব।’ {েূরা আন-নাহে, আয়াত: ৯৭} 

 

 মুসলিম: ৫৯৭।  



 

 

থহ আল্লাহ! আিমন আমাসদর ঈমাসনর ওির মজবুত রাখুন 

এবং আমসে োসেহ করার তাওফীক মদন। হায়াসত তাময়যবাহ 

দান করুন। আমাসদরসক িুণযবান বযমক্তসদর েেী বানান।  

আর েকে প্রশংো আল্লাহ তা‘আোর জনয, মযমন েৃমষ্টকুসের 

রব। আল্লাহ োোত ও োোম থিশ করুন আমাসদর নবী 

মুহাম্মাদ, তাাঁর িমরবার-িমরজন ও োহাবীগসণর ওির।  

------------------------ 

  

 


